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Neste Reseach Report pretendemos fornecer aos leitores um quadro 

quantitativo tão abrangente quanto possível da área da comunicação em 
Portugal, a partir dos dados recolhidos e tratados pelo OberCom, a partir de 
diversas fontes, como o INE (Instituto Nacional de Estatística), a APCT 
(Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circulação) e a Marktest, 
e também recolha própria de elementos, desde o ano 2000 até 2005, com o 
objectivo de traçar uma retrospectiva do desenvolvimento dos sectores da 
comunicação, nas suas diferentes vertentes. Essa abordagem não foi possível 
realizar de igual forma para todos os diferentes sectores em presença, 
nomeadamente porque não existem dados disponíveis.  

O OberCom agradece a todas as entidades que possibilitaram a 
utilização dos dados aqui contidos e a sua análise científica no quadro da 
evolução do mercado nacional e na detecção de tendências actuais e futuras. 

 
Assim, no que diz respeito ao investimento publicitário, a televisão 

continua a concentrar a maior parcela do desse investimento, seguida da 
imprensa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a venda de espaço 
publicitário nos meios “tradicionais” – Televisão, Imprensa, Outdoor, Rádio, 
Cinema e Internet – totalizou, em 2004, 2.806.470,9 milhares de euros e, em 
2005, 2.963.189 milhares de euros. A hegemonia da televisão como principal 
meio de investimento publicitário evidenciou-se particularmente em 2005, com 
este meio a registar uma quota de 57,4% (mais 10 p.p. do que no ano anterior). 
No mesmo ano, a imprensa detinha uma fatia de 18,3%, quando, em 2004, se 
fixara em 27,2%. Por outras palavras, a subida da quota publicitária da 
televisão é directamente proporcional à descida da quota publicitária da 
imprensa O outdoor, como terceira plataforma de venda de espaço publicitário, 
acumulou uma parcela de 15,8% nos dois anos, mais do dobro em relação à 
rádio, que vem descrevendo uma curva descendente de venda de espaço 
publicitário. Embora com uma quota secundária, o cinema tem registado 
ligeiras subidas de investimento publicitário. 

A Marktest/Mediamonitor calcula que, em 2004, o total do investimento 
publicitário tenha ascendido a 2.995.479 milhares de euros. Os dados da 
mesma fonte, tendo como referência preços de tabela, confirmam o predomínio 
da televisão como plataforma publicitária, embora atribuindo a este meio uma 
quota de 63,2%, contra 22,6% captados pela imprensa. O outdoor representa 
7,5% e a rádio, 6,3%.  

O padrão distributivo das receitas publicitárias aqui identificado é 
comparável ao registado noutros mercados como o italiano, espanhol, norte-
americano ou japonês. Em contraste, o investimento publicitário em imprensa 
supera o da televisão na Alemanha e em França. 

Segundo a Marktest/Mediamonitor, Indústria Alimentar, Higiene Pessoal, 
Serviços e Equipamentos de Comunicação, Indústria Automóvel, Comércio, 
Bebidas e Bancos e Outras Instituições Financeiras foram, entre 2002 e 2004, 
os sectores de actividade mais significativos em termos de investimento 
publicitário, representando cerca de 79% deste financiamento. 

Introdução 
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Já quanto à Televisão Hertziana, nomeadamente, quanto aos 

consumos e perfil dos públicos, e entre 2000 e 2005, o valor das 
indemnizações compensatórias atribuídas pelo Estado à RTP pela prestação 
do serviço público de televisão registou aumentos sucessivos, evoluindo de 
cerca de 89 milhões de euros, em 2000, para os 145 milhões, em 2005. A 
reestruturação das empresas concessionárias do serviço público de 
radiodifusão, realizada pelo Governo entre 2002 e 2003, trouxe alterações ao 
respectivo sistema de financiamento. A nova contribuição para o audiovisual, 
instituída em 2003, passou a beneficiar não apenas a RDP como também o 
canal 2:, vedado à publicidade comercial. Em 2006, esta contribuição, cobrada 
todos os meses juntamente com a factura de electricidade, foi fixada em 1,72 
euros.  

Não se alterou significativamente, entre 2000 e 2005, o tempo médio 
diário de visionamento televisivo. Em 2000, os portugueses despenderam em 
média cerca de 03h23 por dia a ver televisão, valor ligeiramente inferior ao de 
2005 (03h32). Os adultos tendem a consumir mais televisão do que as crianças 
dos 4 aos 14 anos, e a diferença entre os dois grupos etários tem vindo a 
acentuar-se. Realizando uma análise comparativa genérica, os tempos de 
consumo de televisão em Portugal não contrastam com os registados na maior 
parte dos países europeus, onde o tempo médio de visionamento se situa num 
intervalo entre as três e as quatro horas diárias. 

Numa relação entre o tempo de visionamento e o share dos dois canais 
generalistas hertzianos de serviço público, observa-se que a RTP1 sofreu uma 
quebra destes indicadores entre 2000 e 2001, seguindo-se uma recuperação 
gradual nos anos seguintes, igualmente reflectida no share em horário nobre. 
Em 2004, a RTP1 recuperou o share obtido em 2000, desempenho em parte 
explicado pela transmissão dos jogos do Euro 2004 e também dos Jogos 
Olímpicos de Atenas. Com excepção de 2004, o share e o tempo de 
visionamento do segundo canal generalista de serviço público, concebido como 
alternativo em termos de programação e de informação, mantiveram-se 
estáveis nos últimos anos.  

Não obstante, a RTP1 manteve-se o terceiro canal generalista mais visto, 
depois das estações comerciais SIC e TVI. Entre 2000 e 2002, a TVI registou 
uma assinalável subida do share e passou a liderar os serões televisivos a 
partir de 2001. Os efeitos deste desempenho sobre a SIC e a RTP são visíveis 
nas quotas de audiência que perdem em 2001. Informação, reality shows e 
ficção nacional constituem os três eixos da reorientação estratégica da 
programação da TVI. 

A SIC – considerada um case study na Europa devido ao seu fulgurante 
êxito na década de 90 – foi, no entanto, o canal televisivo que registou as 
maiores descidas do share e do share no prime time a partir de 2001. 

Agregando os tempos de emissão por segmentos e tipos de programas, 
Ficção e Informação constituíram as bases das grelhas de programação dos 
quatro canais generalistas. Identificam-se, no entanto, flutuações por canal, 
que matizam a tendência genérica de uniformização e homogeneização no 
planeamento das grelhas.  

De uma forma geral, os dois canais de serviço público distinguem-se 
pelo maior tempo de emissão dedicado à Informação; os dois canais 
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comerciais salientam-se pelo maior tempo de emissão consagrado à Ficção. 
Assinala-se também uma subida do consumo dos programas de Divertimento, 
uma tendência mais evidente na RTP1 e na SIC. Entre 2000 e 2004, a RTP1 e 
a TVI reduziram drasticamente o tempo de emissão de programas de 
Juventude; a 2: e a SIC foram os canais que mais minutos de emissão 
dedicaram a este segmento de programas. A 2: foi o canal que mais minutos 
de programas desportivos transmitiu neste período temporal, seguida da RTP1. 
A SIC e a TVI dedicaram, comparativamente, pouco tempo de emissão ao 
Desporto.  

De modo mais fino, a análise dos programas mais vistos na televisão 
portuguesa permite identificar três tendências: a popularidade dos eventos 
desportivos, em particular os jogos de futebol, facto, aliás, que explica os 
elevados preços de aquisição dos direitos de transmissão; a preferência, 
também em televisão, uma das “janelas de exploração” das obras 
cinematográficas, pelas grandes produções de origem norte-americana; no 
caso das séries, o êxito das produções nacionais. Os dados dão-nos uma 
leitura final: se entre os programas mais vistos a RTP se destacou pela 
transmissão de jogos de futebol e programas de informação, as duas estações 
comerciais captaram as maiores audiências na exibição de filmes e de séries.  

Em 2001, 2003 e 2004 registaram-se, genericamente, pequenas 
oscilações na caracterização sociodemográfica dos telespectadores da 
televisão generalista. Reportando aos dados de 2004, e considerando o 
indicador Região, Interior foi aquela que registou o mais elevado nível de 
visionamento em todos os canais (RTP1 e SIC 26%; TVI 23%; 2: 22%). A 
classe D foi aquela que, no mesmo ano, mais pesou nas audiências da RTP 1 
(37%), SIC (36%) e TVI (34%). Apenas a 2: foi, em termos proporcionais, mais 
vista pela classe C2 (29%). Quanto à caracterização por género, as mulheres 
afirmaram-se como mais significativas nas audiências da TVI (62%), SIC (59%) 
e RTP 1 (53%). Os homens, no entanto, preferiram a 2: (51%). Analisando a 
distribuição das audiências por escalões etários, evidenciam-se duas 
conclusões. Em primeiro lugar, os espectadores com mais de 64 anos foram os 
mais representativos nas audiências de todos os canais (RTP 33%; TVI 24%; 
SIC 19%; 2: 20%). Como segunda conclusão, registou-se uma descida, em 
todos os canais generalistas com excepção da 2:, dos níveis de visionamento 
do escalão infanto-juvenil (4/14 anos), sendo este o escalão etário menos 
representativo na SIC (12%), TVI (11%) e RTP1 (6%). 

As audiências televisivas surgem agora mais fragmentadas, 
considerando o aumento e a diversificação da oferta de conteúdos audiovisuais. 
Em particular, a televisão por assinatura (cabo e satélite) e o vídeo vieram 
contribuir para esta dispersão dos públicos em relação aos quatro principais 
canais nacionais. O share do vídeo/outros tem crescido de forma sustentada 
desde o ano 2000, inclusive no prime time. 

Os perfis dos espectadores das televisões generalistas e de vídeo/outros 
são quase diametralmente opostos. Em 2004, a Grande Lisboa foi a Região 
com maiores índices de visionamento de vídeo / outros (36%). O Interior, por 
seu turno, foi a Região menos significativa, com 7%. A classe D, que mais 
contribui para os tempos de visionamento da televisão generalista, foi a menos 
representativa no consumo de vídeo/outros (15%). A ordem de estratificação 
social verificada para a televisão generalista – classes sociais D, C2, C1 e A/B 
– praticamente inverte-se no que toca ao visionamento de vídeo/outros: o 
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estrato C1 foi o mais representativo em 2004, com 31%, seguindo-se o A/B, 
com 30%. Numa caracterização por género, se, em 2004, as mulheres viram 
mais os canais generalistas, os homens, em contrapartida, contribuíram em 
59% para as audiências de visionamento de vídeo/outros. Ao longo dos anos 
confirma-se que o grupo etário com mais de 64 anos é o que vê mais televisão. 
Porém, os telespectadores mais velhos foram, em 2004, os que menos tempo 
despenderam no visionamento de vídeo/outros (11%). A faixa dos 35/44 anos 
apresentou os mais elevados índices neste visionamento, seguida do grupo 
entre os 25/34 anos. A representatividade do escalão 4/14 foi ligeiramente 
superior em comparação com a televisão generalista – 14% –mas ainda assim 
denotando uma quebra em relação a 2001. Os dados para este grupo sugerem 
uma deslocação para o consumo de outros suportes mediáticos além da 
televisão e do vídeo. 

 
 
Segundo a Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), o 

segmento de televisão por cabo e por satélite (DTH) registou uma subida 
continuada do volume de receitas entre 2000 e 2004. Em 2000, o cabo e 
satélite representavam um total de receitas superior a 200 milhões de euros; 
em 2004, esse valor subiu para os 433 milhões (aumento de 115,9%). 

Entre 2000 e 2005, a percentagem de alojamentos cablados face ao 
total de alojamentos progrediu dos 54 para os 75%. No mesmo intervalo 
temporal, a percentagem de assinantes do serviço de cabo em relação à 
população total evoluiu dos 9 para os 13%.  

O serviço de televisão por cabo era subscrito, em 2005, por 1,4 milhões 
de assinantes, quando em 2000 este número se fixava em 925 mil. Já o serviço 
de distribuição de televisão através da tecnologia Direct To Home contava com 
394 mil assinantes, quando esse número era de 132 mil em 2000. Em 2005, os 
assinantes de DHT representavam 3,7% da população. 

As regiões de Lisboa e do Norte concentram as maiores percentagens 
de assinantes do serviço de televisão por cabo, embora notando-se uma ligeira 
tendência decrescente. O serviço de televisão por cabo tem menor 
percentagem de assinantes nas regiões Centro, Alentejo e Algarve e Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores. Porém, a maior taxa de penetração do 
serviço de cabo regista-se na Região Autónoma da Madeira (27%), seguindo-
se Lisboa (25,6%) e Região Autónoma dos Açores (16,6%).  

Centro e Norte são as regiões do país com maior número de assinantes 
do serviço de televisão por satélite, seguindo-se Alentejo e Lisboa. 

A TV Cabo é a mais importante empresa deste mercado, com uma quota 
de 80%. O número de alojamentos cablados sob sua responsabilidade 
ascendia, no final de 2005, a 2.666 milhares, 95,6% das quais com capacidade 
interactiva. Os assinantes da televisão por subscrição somavam, no mesmo 
período, 1.479 milhares (1.090 milhares do serviço de cabo, 289 milhares do 
serviço de satélite). O número de clientes dos serviços premium totalizava 774 
mil; o canal Sport TV é o favorito, com uma base de 417 mil clientes. Os 
acessos de banda larga via cabo somaram, em 2005, 348 milhares.  

Caracterizando sociodemograficamente o perfil do espectador da 
televisão por cabo, Grande Lisboa e Litoral Centro são as regiões do país que 
mais contribuíram para as audiências da televisão por cabo entre 2000 e 2004. 
A classe C1 foi o estrato social mais significativo. Em termos proporcionais, a 
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faixa dos 35 aos 44 anos apresenta uma ligeira vantagem sobre outros 
segmentos etários no visionamento da televisão por cabo.  

Além dos canais generalistas acessíveis por cabo e que continuam a 
figurar, nesta plataforma, como os mais vistos, tem-se verificado uma tendência 
para o aumento das audiências dos canais temáticos associados às estações 
generalistas. A presença dos operadores generalistas noutras plataformas de 
distribuição televisiva, através do lançamento de canais temáticos, 
consubstancia uma estratégia de diversificação do negócio televisivo. 

 
Quanto ao cinema, a frequência anual média por habitante não evoluiu 

positivamente entre 2000 e 2003 – fixando-se, neste último ano, em 1,8 
deslocações anuais, valor inferior à média europeia. Este indicador revela 
fracos hábitos de visionamento de cinema em Portugal.  

Cerca de 68% dos espectadores concentram-se nos distritos de Lisboa, 
Porto e Setúbal, também dos mais populosos do país. É igualmente nestes 
distritos, incluindo Faro, que a oferta de recintos e de salas de cinema é mais 
alargada. Estes valores como que se projectam na geografia do território 
nacional, permitindo traçar uma fronteira entre o Litoral e o Interior. Distritos 
como Évora, Castelo Branco, Viseu, Vila Real, Bragança, Beja e Portalegre são 
aqueles onde se regista o menor número de espectadores. Por outro lado, 
apenas 66% dos concelhos do país têm recintos de cinema. Por exemplo, em 
Coimbra, 53% concelhos estão privados destas infraestruturas. 

Cerca de 73% dos recintos de cinema possuem um único ecrã. Os 
recintos com mais do que uma sala situam-se fundamentalmente nos maiores 
aglomerados urbanos, com maior densidade populacional, e também com 
maior frequência de visionamento de cinema. A configuração de espaços de 
exibição cinematográfica em multiscreen e multiplex reflecte uma alteração 
profunda na lógica e ritmos de distribuição e exibição cinematográficas, com 
efeito tanto na produção como no consumo. 

A produção cinematográfica nacional não se incrementou no intervalo 
entre 2000 e 2004. Mantém-se a forte dependência do sector em relação a 
apoios públicos (sobretudo nacionais) e a inexistência de dados relativos às 
proporções de investimento privado. 

O financiamento público de produções cinematográficas totalmente 
nacionais ou em co-produção pelo Instituto de Cinema, Audiovisual e 
Multimédia (ICAM) regista, no entanto, uma tendência de descida desde 2002, 
com reflexo no número de obras apoiadas. Entre 2000 e 2005, 2001 foi o ano 
em que mais verbas foram atribuídas e mais produções foram apoiadas pelo 
Instituto: 14,4 milhões de euros, distribuídos por 89 obras. 2005 foi o ano do 
intervalo temporal em que menos verbas foram atribuídas e menos produções 
foram apoiadas pelo ICAM: 7,2 milhões de euros, distribuídos por 42 obras. Em 
cinco anos, trata-se de um decréscimo para cerca metade das verbas e do 
número de obras apoiadas. 

Não é possível estabelecer uma relação directa por ano entre obras 
apoiadas por fundos públicos e obras concluídas, porque a atribuição de 
financiamento não obriga à finalização da obra no mesmo ano. Não obstante, 
de uma análise dos números pode depreender-se que: a) um tempo longo 
separa o momento da atribuição do apoio e o da conclusão da obra; b) há 
também um desfasamento temporal entre o momento da conclusão da obra e o 
da respectiva estreia; c) existe uma desproporção entre o número de obras 
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apoiadas e o número de obras concluídas ou estreadas por ano; d) há uma 
fraca divulgação e distribuição das obras apoiadas.  

Entre 2000 e 2005, o número de espectadores desceu de 19,1 para 15,7 
milhões. Correlativamente, também as receitas de bilheteiras caíram 6,7% (dos 
71 para os 66 milhões de euros) entre 2004 e 2005. Esta tendência não afecta 
apenas Portugal mas é comum a outros países. Em termos gerais, em 2005, o 
número de espectadores de cinema decresceu não apenas na União Europeia 
como nos Estados Unidos e Japão (estes dois últimos países terão sido até os 
mais afectados). Na Europa, Reino Unido e Itália foram os países menos 
tocados por esta diminuição do número de espectadores.  

 
Os filmes norte-americanos continuam a estar no topo dos catálogos das 

distribuidoras – um segmento ele próprio controlado pelas majors norte-
americanas. As cinco majors de distribuição com as maiores quotas de 
mercado concentram cerca de 65% do mercado de distribuição cinematográfica 
na Europa. Segundo o Observatório Europeu do Audiovisual, entre as obras 
distribuídas na União Europeia, cerca de 70% têm origem norte-americana, 
situação que não se alterou entre 2000 e 2004. Poderá ainda mencionar-se a 
dificuldade de distribuição de filmes europeus fora dos mercados domésticos. 

As obras cinematográficas norte-americanas recolhem também a 
preferência dos públicos nacionais e representam a maior fatia de receitas de 
bilheteira. Sem incluir as co-produções Europa/EUA, os 122 filmes norte-
americanos exibidos em Portugal, em 2004, foram vistos por mais de 12 
milhões de espectadores (75,8%) e recolheram uma receita bruta superior a 50 
milhões de euros (75,5%). “Madagascar”, por si só, foi visto por 700 mil 
espectadores em 2005, ou seja, mais do que a soma dos espectadores de 
filmes portugueses em 2004 e 2005. No entanto, mesmo considerando a 
descida do número de espectadores, a proporção de visionamento de obras 
cinematográficas norte-americanos decresceu em 2005: as 99 obras oriundas 
dos EUA foram vistas por mais de 9 milhões de espectadores (62,1%) e 
traduziram-se em receitas superiores a 39 milhões de euros (61,9%).  

Em contrapartida, no mesmo intervalo temporal, duplicou o número de 
espectadores que assistiram a filmes portugueses, bem como as receitas de 
bilheteira (de 1,3 para 3,1%). Os filmes portugueses foram vistos por 209 mil 
espectadores em 2004 e por 464 mil em 2005. Também os filmes de origem 
europeia registaram uma subida significativa de visionamento entre 2004 e 
2005, praticamente multiplicando por dois o número de espectadores e as 
receitas de bilheteira (de 4,7 para 8%). Há um outro aspecto relevante a retirar 
dos dados disponibilizados pelo ICAM: apesar de um menor número de filmes 
portugueses e europeus ter estreado em 2005, respectivamente, 13 e 61, estes 
obtiveram uma maior rendibilidade.  

            Os principais exibidores, Lusomundo Cinemas, Socorama - 
Castello Lopes Cinemas e Grupo Paulo Branco, concentraram, em 2004 e 
2005, o maior número de ecrãs e cerca de 75% do total de espectadores. Estas 
empresas constituem-se igualmente como os principais agentes de distribuição 
(cinematográfica e videográfica).  

 
Segundo a International Video Federation, o segmento do VHS registou 

uma quebra continuada em termos de volume de negócios entre 2000 e 2004, 
dos 48,8 para os 25,7 milhões de euros. O DVD, pelo contrário, registou uma 
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evolução notável entre 2000 e 2003, quase multiplicando por dez o seu volume 
de negócios (de 8,7 milhões de euros em 2000 para 82,6 milhões em 2003).  

Dados da Associação Portuguesa de Editores de Videogramas (APEV), 
relativos aos associados desta organização, revelam o mesmo quadro 
evolutivo em relação ao VHS e ao DVD, indiciando a substituição gradual do 
primeiro pelo segundo. Em 2004, as receitas resultantes da venda e aluguer de 
VHS somaram 9 milhões de euros, contra 76,3 milhões obtidos no segmento 
DVD. Em termos agregados, o sector do vídeo registou margens de 
crescimento de 27% (entre 2000 e 2001), 40% (entre 2001 e 2002), 20% (entre 
2002 e 2003) e de apenas 1% (entre 2003 e 2004). O DVD veio imprimir um 
novo dinamismo ao negócio de vídeo, potenciando o aumento global dos níveis 
de rendibilidade deste mercado. 

O licenciamento de novos títulos de VHS para venda e aluguer registou 
uma tendência de descida em Portugal a partir de 2001: neste ano, foram 
licenciados pela IGAC 2.254 títulos em VHS, tendo este número descido para 
879 em 2004. Contrariamente, o licenciamento de novos títulos de DVD para 
venda e aluguer conheceu um crescimento exponencial no período temporal 
analisado, quase triplicando entre 2000 e 2004 (de 1.737, em 2000, para 4.809, 
em 2004).  

EUA e União Europeia constituem os dois principais pontos de origem 
dos títulos licenciados em VHS e em DVD, com ligeira vantagem do primeiro. 
Entre 2000 e 2004, as majors continuaram a controlar mais de metade do 
mercado nacional de venda e de aluguer de VHS/DVD. Entre as empresas 
nacionais associadas da APEV destacam-se a Lusomundo Audiovisuais e a 
LNK como detendo as quotas de mercado mais elevadas nos últimos anos. 

 
O panorama da rádio em Portugal não se alterou substancialmente 

entre 2000 e 2005. A excepção a este quadro de constância será o reforço da 
presença da Media Capital no sector, através da Media Capital Rádios, dando 
seguimento a uma estratégia iniciada em 1997 com a compra da Rádio 
Comercial à Presslivre. No caso da TSF, é pertinente sublinhar a aquisição do 
grupo onde se integra, a Lusomundo, pela Controlinveste, em 2005. Quanto 
aos canais da RDP, saliente-se a reestruturação operada em 2002 e 2003, no 
âmbito de uma reforma mais alargada que incidiu sobre os activos de media do 
sector público.  

A RFM e a Rádio Renascença, do Grupo Renascença, continuam a 
liderar o segmento em todos os níveis de estratificação dos públicos. Numa 
caracterização sociográfica dos públicos de rádio, Grande Lisboa, Litoral Norte 
e Interior foram as regiões do país onde se registaram os maiores índices de 
audição de rádio entre 2000 e 2004. Embora se note uma certa uniformidade 
na repartição das audiências de rádio por estrato social, os valores mais altos 
foram registados entre as classes C1 e C2. Genericamente, os homens ouvem 
mais rádio do que as mulheres, numa distribuição de 55%-44%. A rádio é 
sobretudo consumida por públicos entre os 18 e os 44 anos. O grupo dos 15 
aos 17 anos foi aquele que ouviu menos rádio neste intervalo, com tendência 
de descida.  

Nos últimos anos, observou-se uma diversificação dos suportes de 
escuta da rádio, com impacto nas modalidades de utilização deste meio, onde 
se incluem Internet, rede de cabo, telemóvel, podcast. A Cotonete, portal de 
rádios da Media Capital, assenta num conceito inovador em Portugal de rádio 
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personalizada de acordo com os gostos pessoais dos ouvintes. No momento 
em que o projecto completou cinco anos, em Setembro de 2006, somava mais 
de 30.000 “rádios pessoais”. 

 
Do ponto de vista da propriedade, o panorama do sector da imprensa 

alterou-se significativamente desde 2000, sublinhando-se a venda da 
Lusomundo Media pela PT à Controlinveste, as sucessivas aquisições de 
títulos pela Cofina Media e a retirada da Media Capital do segmento dos jornais 
pagos (e regresso através dos jornais gratuitos). Neste período, é assinalável a 
expansão da imprensa gratuita diária. Com excepção de publicações de 
carácter mais institucional, os principais títulos estão concentrados nas mãos 
de grandes grupos editores nacionais: Impresa (Jornal da Região), Cofina 
Media (Destak) e Media Capital (Metro). 

O período entre 2000 e 2005 fica marcado pelo fim de A Capital e do 
centenário Comércio do Porto (em 2005). Mais recentemente, em 2006, 
fechou-se o ciclo de 18 anos de vida do Independente. Quanto a novos títulos 
de expansão nacional, em 2004 foi lançada a newsmagazine Sábado, editada 
pela Cofina. Em Setembro de 2006, nasceu o Sol, pela mão de um grupo de 
accionistas liderado por José António Saraiva, ex-director do Expresso. 

Segundo o INE, o investimento publicitário em imprensa foi avaliado, em 
2004, em 763 milhões de euros, representando uma quota de mercado de 
27,2%. Porém, no ano seguinte, esse investimento recuou para os 18,3% 
(542,6 milhões de euros). 

Já a Marktest/Mediamonitor aponta para um crescimento do 
investimento publicitário em imprensa de 6,1% entre 2002 e 2003 (dos 558 
para os 592 milhões) e de 14% entre 2003 e 2004 (para os 675 milhões). 
Analisando de forma mais detalhada a distribuição da publicidade por tipos de 
publicações, de acordo com a mesma fonte, entre 2002 e 2004 os títulos de 
Informação Geral representaram, de per se, mais de 50% do investimento 
publicitário do segmento. Títulos especializados em Desporto/Automóvel 
corresponderam à segunda quota mais elevada do segmento (8,8% em 2004). 
Sociedade, Femininas/Moda, Imprensa Regional, Economia/Negócios/Gestão e 
Televisão/Jogos constituíram igualmente grupos de publicações com 
significativas fatias de investimento publicitário.  

Em matéria de circulação, Portugal apresenta, em comparação com 
Grécia, Bélgica, República Checa, Hungria, Suécia, Áustria, Dinamarca, 
Finlândia, Irlanda, Letónia e Luxemburgo – o conjunto de países da UE com 
uma população adulta idêntica ou inferior à portuguesa –, dos valores mais 
baixos em termos de circulação de diários (570 mil) e de circulação média por 
população adulta (68,6 exemplares por mil). Quanto aos semanários, segundo 
a World Association of Newspapers (WAN), os indicadores revelam-se ainda 
mais decepcionantes: circulação de 347 mil e circulação média de 41,8 
exemplares por mil habitantes.  

Segundo os dados oficiais da WAN, em Portugal, os jornais alcançam, 
em média, 82,3% da população adulta, sendo que este valor se distribui de 
forma diferenciada por género: 89,1% de homens e 76,1% de mulheres. 
Observando o alcance diário de jornais por idade, verifica-se uma diminuição a 
partir do grupos etários acima dos 55 anos. Quando à distribuição da leitura por 
escalões etários, é o grupo dos 25 aos 44 anos que revela um maior índice de 
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leitura (39,2%). Os jovens dos 15 aos 17 anos são os que menos lêem jornais 
(4,9%). 

Mesmo com quebras de circulação, a revista Maria, decana das revistas 
femininas em Portugal e editada pela Impala, continua a ser a publicação com 
maior circulação em Portugal (257 mil exemplares por edição).  

Cruzando a circulação de publicações (diários, não diários, gratuitos e 
newsmagazines) pelos respectivos grupos editores, tendo por base os dados 
da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT), 
conclui-se que a Impresa concentrou em 2005 o mais elevado nível de 
circulação por edição – 765 mil exemplares –, seguindo-se a Cofina Media (394 
mil), a Controlinveste Media (306 mil) e a Media Capital (121 mil, referente ao 
gratuito Metro). A Sonae publica apenas um título, o Público, com uma 
circulação em 2005 de 50 mil exemplares. A Impala – que edita exclusivamente 
revistas – integra este quadro com a publicação Focus, com uma circulação de 
22 mil exemplares. 

Uma análise comparativa dos jornais nacionais de informação geral, 
desportivos, económicos e newsmagazines, diários e não-diários, em 2000 e 
2005, confirma um decréscimo da circulação em praticamente todos os títulos 
analisados. Os jornais com características mais populares Correio da Manhã e 
24 Horas constituem excepção a esta tendência negativa, com crescimentos de, 
respectivamente, 26,7% e 104,6%. Com efeito, o Correio da Manhã superou, 
neste período, a liderança do Jornal de Notícias entre os diários de informação 
geral. O Diário de Notícias foi o jornal que registou as maiores quebras de 
circulação entre os diários: -44,4%. Entre os jornais diários nacionais de 
informação geral, o Correio da Manhã apresenta a circulação mais elevada, 
seguido do Jornal de Notícias, 24 Horas, Público e Diário de Notícias. No 
agregado dos cinco diários nacionais de informação geral registou-se, no 
entanto, uma ligeira subida da circulação de 2,8%.  

Todos os semanários nacionais de informação geral registaram quebras, 
sendo as mais acentuadas as do Independente (-63,2%) e do Tal&Qual (-
53,1%). Não obstante, o Expresso confirmou a sua liderança entre os 
semanários nacionais. Em termos agregados, este segmento recuou 24,5%.  

A Bola não é auditada pela APCT mas poderá ser estabelecida uma 
comparabilidade e concorrência directa com o Record. A circulação do Jogo, 
por seu turno, é de cerca de metade em relação ao Record. A circulação de O 
Jogo subiu 15,5% mas o desempenho do Record (-16,8%) conduziu a uma 
diminuição no segmento dos jornais desportivos de 8%. 

Entre os económicos, o Jornal de Negócios e o Semanário Económico 
apresentam descidas de, respectivamente, 27,6 e 31,6%, ao passo que o 
Diário Económico, líder do segmento, aumentou a circulação em 5,6%. Em 
termos agregados, o conjunto dos jornais económicos registou uma descida de 
19,3%. 

O segmento das newsmagazines viu nascer uma nova publicação, a 
Sábado, o que explica o aumento de circulação deste segmento em 24,4%, 
entre 2000 e 2005, não obstante as descidas de circulação registadas pela 
Focus e pela Visão. Entre as newsmagazines, a Visão continua a mais lida, 
seguida da Sábado. 

Em conjunto, os diários gratuitos registaram, em 2005, uma circulação 
diária de mais de 250 mil exemplares. Os cinco diários nacionais de informação 
geral somaram uma circulação de 356.765 por dia no mesmo ano. Se 
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contabilizarmos a edição semanal do Dica da Semana, publicado pelo Lidl, os 
títulos gratuitos não-diários totalizam uma circulação superior a 3,2 milhões de 
exemplares.  

O decréscimo da circulação afectou também, e genericamente, os 
segmentos das revistas femininas, de sociedade e de televisão. As maiores 
quebras entre os magazines femininos foram sofridas pela Mulher Moderna (-
48,5%) e pela Maria (-18,8%). Em termos agregados, o segmento das revistas 
femininas registou uma subida de 13,1%. 

Todas as revistas do segmento de sociedade registaram quebras, sendo 
a da VIP (-38,3%) a mais significativa. A Nova Gente, do grupo Impala, 
continua líder no segmento. Em termos agregados, a circulação do segmento 
das revistas de sociedade registou uma descida de 5,5%. 

Também todas as revistas de televisão sofreram descidas de circulação 
entre 2000 e 2005, com excepção da TV 7 Dias, que apresenta um 
impressionante aumento de 93,3%, sendo líder do segmento em 2005. Em 
termos agregados, o segmento das revistas de televisão sofreu uma diminuição 
da circulação de 1,7%. 

 
No que diz respeito à comunicações móveis, em 2004, a taxa de 

penetração do serviço móvel terrestre foi de 94,8%, correspondente a 9.959 
milhares de assinantes. Isto significa que os operadores de comunicações 
móveis não terão perspectivas de crescimento das receitas por via do aumento 
do número de assinantes mas através da aposta em serviços de valor 
acrescentado mais elevado, como é o caso das video-chamadas ou da 
televisão por telemóvel. As associações com as empresas proprietárias dos 
media tradicionais – televisão, imprensa, rádio – serão inevitáveis, num futuro 
ainda virtual de maior convergência entre vários meios. 

O serviço móvel terrestre registou uma subida progressiva em termos de 
receitas entre 2000 e 2004. Em 2000, as receitas totalizaram 2.283 milhões de 
euros; em 2004, 3.059 milhões (um aumento de 34%). As comunicações de 
voz representaram o principal das receitas. 

Entre 2000 e 2004, registou-se um incremento de 416% no número de 
SMS enviados. O serviço de MMS iniciou-se em 2003, mas registou 
imediatamente um crescimento de 521%. 

 
Os serviços de acesso à Internet e de transmissão de dados 

registaram uma subida continuada entre 2000 e 2004. Em 2000, a 
disponibilização destes serviços representou 222,8 milhões de euros; em 2004, 
575 milhões (aumento de 158%). O acesso dial up entrou em curva 
descendente a partir de 2003, sendo progressivamente substituído pelas 
modalidades de acesso via ADSL e cabo.  

O mercado de prestação de serviços de acesso à Internet por banda 
larga é controlado pela PT – no final de 2005 detinha uma quota de mercado 
de 77% (83,9% de clientes de acesso ADSL; 67,8% de clientes de acesso 
modem por cabo).  

O “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação pelas Famílias 2005”, realizado pelo INE para o primeiro 
trimestre de 2005, conclui que 42,5% dos agregados domésticos portugueses 
possuíam computador e 31,5% tinham acesso à Internet a partir de casa. Em 
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2002, apenas 26,8% dos agregados domésticos possuíam computador e 
15,1% tinham acesso à Internet a partir de casa. 

Segundo o INE, a nível regional, Lisboa e Algarve apresentam-se acima 
da média nacional (39,6%), com aproximadamente 49% e 44% de agregados 
com computador. O acesso à Internet em casa distingue Lisboa e a Região 
Autónoma dos Açores como as regiões em que mais agregados estão ligados 
à rede: 37,4%, respectivamente. 

Uma análise por género revela que a proporção de homens que utiliza 
computadores e que acede à Internet é superior à de mulheres. A análise por 
escalões etários revela uma maior propensão das camadas mais jovens para o 
uso do computador e da Internet; inversamente, são os menos jovens que 
revelam menores índices de utilização.  

A utilização de computador é directamente proporcional ao nível de 
instrução: 90 e 85% dos indivíduos com formação superior utilizam o 
computador e a Internet. Os estudantes são, da perspectiva da relação perante 
o trabalho, os que mais utilizam computador e acedem à Internet. 
 
 Vamos, assim, abordar de uma forma mais aprofundada cada um destes 
sectores ao longo do relatório, apresentando os dados tão completos quanto 
possível e respectivas conclusões. 
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a) Comparativo internacional 
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Distribuição do investimento publicitário por meio (em %)

Internet 4,2 2 1,6 1,2 1,5 4,8 4,2

Outdoor 8,5 5,9 13,2 7,7 8 3,9 11,7
Imprensa 38,7 53,4 38,2 28,1 32,4 32,2 31,7

Rádio 5,5 4,5 9 5,7 9,1 13,6 4,1

Cinema 1,6 1,4 1 0,8 0,7

Televisão 41,5 32,8 37 56,5 48,2 45,4 48,2

Reino Unido Alemanha França Itália Espanha EUA Japão

 
Fonte: Interdeco / Ad-Barometer 
 
Distribuição do investimento publicitário por meio (em M€) – 2004 
 Televisã

o 
Impren
sa 

Rádio Outdoo
r 

Internet Cinema Total 

Reino 
Unido 

7.340 6.856 978 1.500 748  278 17.70
0 

Aleman
ha 

5.173  8.418  713  924 308  216  15.75
2 

França 3.957 4.090  962  1.416  167  102 10.69
4 

Itália 5.094  2.537 512 690 104  76 9.013 
Espanh
a 

3.075  2.067  583  508  94  47  6.374 

EUA 69.378 49.166  20.829  5.930  7.388  - 152.6
91 

Japão 17.679  11.633  1.520  4.279  1.536  - 36.64
7 

Fonte: Interdeco / Ad-Barometer 
 

Em 2004, a televisão foi o principal meio de investimento publicitário em 
Itália (56,5%), Espanha (48,2%), Reino Unido (41,5%), Japão (48,2%) e EUA 
(45,4%). Esta proporção foi inversa na Alemanha e em França, onde a 
imprensa recebeu a maior fatia, com valores de, respectivamente, 53,4% e 

1. Investimento Publicitário 
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38,3%. O investimento publicitário em rádio oscilou, no mesmo período, entre 
13,6% nos EUA e 4,1% no Japão. O outdoor revelou-se, comparativamente, 
uma plataforma publicitária mais procurada do que a rádio, com excepção dos 
EUA. Em França, aquele meio atingiu uma quota de 13,2%. A Internet, como 
meio mais recente, recolheu fatias publicitárias na casa dos 4% no Reino Unido, 
EUA e Japão, e revelou-se claramente marginal nos restantes países. A 
publicidade em cinema foi residual em praticamente todos os países incluídos 
nesta análise comparativa. 
 
b) Investimento publicitário em Portugal 
 
Venda de espaço publicitário por tipo de meio (em m€ e em %) – 2004 e 
2005 
Tipo de Meio Valores 2004 em % Valores 2005 em % 
Televisão 1.332.722,2 47,7 1.700.189 57,4 
Televisão de sinal 
aberto 

- - 1.192.270 40,2 

Por cabo - - 507.919 17,1 
Imprensa 762.920,9 27,3 542.628 18,3 
Outdoor 440.206,6 15,8 468.140 15,8 
Rádio 202.737 7,3 185.092 6,2 
Cinema 36.831,4 1,3 51.728 1,7 
Internet 17.323,2 0,6 15.412 0,5 
Total 
 

2.792.741,30 100 2.963.189 100 

Fonte: INE 
 
Venda de espaço publicitário por tipo de meio (em %) – 2004 e 2005 
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Fonte: INE 
 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a venda de espaço 
publicitário nos meios “tradicionais” – Televisão, Imprensa, Outdoor, Rádio, 
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Cinema e Internet – totalizou, em 2004, 2.806.470,9 milhares de euros e, em 
2005, 2.963.189 milhares de euros. A televisão mantém-se como principal meio 
de investimento publicitário, hegemonia que se evidenciou particularmente em 
2005, com este meio a registar uma quota de 57,4% (mais 10 p.p. do que no 
ano anterior). No mesmo ano, a imprensa detinha uma fatia de 18,3%, quando, 
em 2004, se fixara em 27,2%. Por outras palavras, a subida da quota 
publicitária da televisão é directamente proporcional à descida da quota 
publicitária da imprensa O outdoor, como terceira plataforma de venda de 
espaço publicitário, acumulou uma parcela de 15,8% nos dois anos, mais do 
dobro em relação à rádio, que vem descrevendo uma curva descendente de 
venda de espaço publicitário. Embora com uma quota secundária, o cinema 
tem vindo a registar ligeiras subidas de investimento publicitário. 
 
Investimento publicitário por meio a preços de tabela (em m€ e em %) – 
2002 a 2004 
 2002 2003 2004 
 Em m€ Em % Em m€ Em % Em m€ Em % 
Televisão 1.502.05

7 
62,6 1.672.85

5 
63,2 1.892.81

3 
63,2 

Imprensa 558.330 23,3 592.550 22,4 675.473 22,6 
Outdoor 171.000 7,1 200.148 7,6 224.770 7,5 
Rádio 169.881 7,1 172.081 6,5 189.031 6,3 
Cinema - - 9.903 0,4 13.392 0,5 
Total 
 

2.401.26
8 

100 2.647.53
7 

100 2.995.47
9 

100 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Os valores da Marktest / Mediamonitor a preço de tabela apontam, em 
2004, para um investimento publicitário de 2.995.479 milhares de euros. Na 
distribuição das receitas publicitárias por meios, confirma-se o predomínio da 
televisão como plataforma publicitária, com uma fatia de 63% (1.892.813 
milhares de euros), muito distante da imprensa (22,6%). Os dados da Marktest 
confirmam outras duas tendências: a afirmação do outdoor como terceira 
plataforma publicitária (7,5% em 2004) e a diminuição do investimento 
publicitário em rádio (6,3%). As diferenças entre a Marktest e o INE no que diz 
respeito à distribuição do investimento publicitário, sobretudo quanto à 
televisão, explicam-se pelo facto de a primeira se basear em preços de tabela, 
e estes encontram-se normalmente inflacionados em relação aos preços 
realmente praticados pelos meios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  17

Investimento por agrupamento a preços de tabela (em M€ e em %) – Jan a 
Jul 2006 
Empresa Total do investimento Em % 
TVI 699,9 30,1 
SIC 586,7 25,2 
RTP 226,1 9,7 
TV Cabo 126,1 5,4 
Global Notícias 
Publicações SA 

72,4 3,1 

JCDecaux 71,8 3,1 
Presselivre Imprensa 
Livre SA 

45,4 2,0 

Edimpresa Editora Lda 40,6 1,7 
Media Capital Radios 38,3 1,6 
MCO 36,7 1,6 
Total dos 10 
agrupamentos 

1.944 83,6 

Total do investimento 
publicitário 
 

2.325 100 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Será interessante proceder a uma intersecção entre o predomínio da 
televisão como plataforma publicitária e a tendência evidenciada nos últimos 
anos de maior concentração da propriedade dos media em grupos económicos. 
Dados da Marktest relativos ao primeiro semestre de 2006 indicam que as 10 
principais agrupamentos do investimento publicitário concentraram 84% do 
total desse investimento, avaliado em 2.325 milhões de euros. Analisando mais 
detalhadamente esta distribuição pelos 10 principais agrupamentos, as três 
televisões generalistas concentraram 1.512,7 milhões de euros, ou seja, 65% 
do total do investimento publicitário. A TVI (Media Capital) e a SIC (Impresa) 
receberam as mais importantes fatias do investimento, em comparação com a 
RTP. A TV Cabo começa a afirmar-se igualmente como meio de canalização 
do investimento publicitário. Já os três principais grupos editores – Global 
Notícias (Controlinveste Media), Presslivre (Cofina) e Edimpresa (Impresa) – 
concentraram uma fatia do investimento de 6,8% do total.  
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Investimento publicitário por sector de actividade (em %) 
Sector de actividade 2002 2003 2004 
Indústria Alimentar 12,6 13,7 12,3 
Higiene Pessoal 11 11 9,8 
Serviços e Equipamentos 
Comunicação 

8,6 9,6 9,4 

Indústria Automóvel 8,7 7,9 8,3 
Comércio 6,3 6,6 7,2 
Bebidas 8,9 7,3 6,9 
Bancos e Outras Instituições 
Financeiras 

4,5 5,5 6,6 

Total 
 

78,4 79,7 79,5 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Indústria Alimentar, Higiene Pessoal, Serviços e Equipamentos de 
Comunicação, Indústria Automóvel, Comércio, Bebidas e Bancos/Outras 
Instituições Financeiras foram, entre 2002 e 2004, os sectores de actividade 
mais significativos em termos de investimento publicitário. No entanto, nem 
todos estes sectores se encontram representados nos diferentes meios: 

 
* A televisão totalizou, em 2004, um investimento publicitário de 1.892 

milhões de euros (dados da Marktest / Mediamonitor). A Indústria Alimentar 
representou 18% deste valor, Higiene Pessoal 13%, Serviços e Equipamentos 
de Comunicação 11%, Comércio 9%, Bebidas 8%, Indústria Automóvel 8%, 
Higiene do Lar 7%, Bancos e Outras Instituições Financeiras 6%. 

 
* A imprensa totalizou, em 2004, um investimento publicitário de 675 

milhões de euros (dados da Marktest / Mediamonitor). A Indústria Automóvel 
representou cerca de 8% desse valor, Indústria do Papel, Artes Gráficas e 
Edição de Publicações 7%, Artigos e Serviços Recreativos e Culturais 6%, 
Bancos e Outras Instituições Financeiras 6%, Serviços e Equipamento de 
Comunicação 5%, Higiene Pessoal 5%, Serviços Prestados à Colectividade 4%. 

 
* A rádio totalizou, em 2004, um investimento publicitário de 189 milhões 

de euros (dados da Marktest / Mediamonitor). Bancos e Outras Instituições 
Financeiras representaram 19% deste investimento, Indústria Automóvel 14%, 
Comércio 12%, Serviços e Equipamentos de Comunicação 11%, Indústria do 
Papel, Artes Gráficas e Edição de Publicações 6%, Serviços Pessoais 6%, 
Artigos e Serviços Recreativos e Culturais 6%. 

 
* O cinema totalizou, em 2004, um investimento publicitário de 13 

milhões de euros (dados da Marktest / Mediamonitor). As Bebidas 
representaram 35,7% deste valor, Indústria Automóvel 11,1%, Serviços e 
Equipamento de Comunicação 7,9%, Comunicação Social 7,1%, Indústria 
Alimentar 7%, Artigos e Serviços Recreativos e Culturais 6%.  
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a) Investimento publicitário 
 
Investimento publicitário em televisão (em m€ e em %) – 2004 
Tipo de meio Valores 2004 Em % Valores 2005 Em % 
Televisão 1.332.722,2 47,7 1.700.189 57,4 
Fonte: INE 
 
Investimento publicitário em televisão a preços de tabela (m€) – 2002 a 
2004 
MEIO 2002 2003 2004 
Televisão 1.502.057 1.672.855 1.892.813 
Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Tendo por referência os dados do INE, a venda de espaço publicitário 
em televisão totalizou, em 2004, 1.332 milhões de euros (47,7%) e, em 2005, 
1.700 milhões de euros (57,4%). Confrontando estes valores com os da 
Marktest / Mediamonitor, confirma-se que a televisão é o meio que concentra 
os mais elevados valores de investimento publicitário. 
 
b) Financiamento público 
 

Em 2004, na União Europeia antes do Alargamento a 25 Estados, o 
peso das taxas de televisão superava o de outras modalidades de 
financiamento da televisão (publicidade e subscrição), num sinal da vivacidade 
da tradição do serviço público de radiodifusão no “Velho Continente”. O inverso 
ocorria na realidade norte-americana, ou seja, as receitas resultantes da 
publicidade e da subscrição superavam o valor do financiamento público. No 
Japão, a publicidade constituía-se, em 2004, como a principal fonte de 
financiamento da televisão, equivalendo-se o financiamento público e as 
receitas com assinaturas. No contexto europeu, os operadores de serviço 
público do Reino Unido (BBC e ITV) e da Alemanha (ARD e ZDF) são os mais 
onerosos para o Estado. As audiências dos canais públicos destes dois países 
situam-se no intervalo entre os 40 e os 59%. 
 
 
 
Indemnizações compensatórias* atribuídas à RTP (em m€) – 2000 a 2005 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
88.932 84.443 91.393 117.451 143.216 145.358 
Fonte: Diário da República 
* Engloba concessões para canal generalista, canal 2:, RTP Internacional, RTP África, RTP 
Madeira, RTP Açores, Arquivo, Delegações, Diferencial de Cobertura, Cooperação, ICAM e 
Reestruturação da holding. 
 
 
 

2. Televisão Hertziana: Consumos e Perfil dos Públicos 
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Em Portugal, a configuração do sistema de financiamento do serviço 
público de televisão assenta numa modalidade mista que combina as verbas 
das indemnizações compensatórias e as receitas publicitárias (com excepção 
da 2:, vedada à publicidade comercial). Este modelo manteve-se após a 
reestruturação das empresas concessionárias do serviço público de 
radiodifusão, em 2002, embora com alterações. Por um lado, foi imposta à 
RTP1 uma redução do tempo total de publicidade para 6 minutos por hora. Por 
outro, a RTP passou a beneficiar da contribuição para o audiovisual não 
aplicada ao serviço público de radiodifusão. Esta taxa, instituída em 2003, 
integra mensalmente a factura de electricidade e foi fixada, em 2006, em 1,72 
euros. Entre 2000 e 2005, o valor das indemnizações compensatórias 
atribuídas pelo Estado à RTP pela prestação do serviço público de televisão 
registou aumentos sucessivos, evoluindo de cerca de 89 milhões de euros, em 
2000, para os 145 milhões, em 2005. 

 
Os valores das indemnizações compensatórias atribuídas em 2004 e 

2005 ultrapassaram em cerca de 20 milhões de euros a estimativa fixada no 
“Aditamento ao Contrato de Concessão Geral de Serviço Público de Televisão”, 
assinado em Setembro de 2003. Neste documento previa-se para 2004 e 2005 
um total de receitas publicitárias de cerca de 45 milhões de euros.   
 
c) Consumos 
 

A televisão continua a ser a prática comunicacional mais generalizada 
no quotidiano dos portugueses e a sua preponderância é reforçada não 
obstante a diversificação de plataformas de distribuição – por via hertziana, por 
cabo e por satélite e, mais recentemente, por ADSL, telemóvel e Internet. No 
entanto, ouvir rádio e música e ler jornais ou revistas constituem igualmente 
práticas comunicacionais relevantes (Cardoso et al., 2005).  

 
Realizando uma análise comparativa genérica, os tempos de consumo 

de televisão em Portugal não contrastam com os registados na maior parte dos 
países europeus, onde o tempo médio de visionamento deste meio se situa 
num intervalo entre as três e as quatro horas diárias. Apenas Estónia, Hungria 
e Eslováquia apresentaram, em 2004, valores acima das quatro horas diárias. 
Abaixo das três horas diárias encontravam-se Áustria, Bélgica, Suíça, 
Dinamarca, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suécia e Eslovénia 
 
Tempo médio diário de visionamento televisivo (hh:mm) – 2000 a 2005 
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Total 
(Adultos 
+ 
Crianças) 

03:23 03:13 03:05 03:27 03:34 03:32 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Não se alterou estruturalmente, entre 2000 e 2005, o tempo médio diário 
de visionamento de televisão no país. Em 2000, os portugueses despenderam 
em média cerca de 03h23 por dia a ver televisão, valor ligeiramente inferior ao 
de 2005 (03h32).  
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Tempo médio diário de visionamento televisivo (hh:mm) – 2000 a 2005 
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Crianças 
(4-14 
anos) 

03:13 02:59 02:57 02:59 03:05 02:58 

Adultos 
(14 e 
mais 
anos) 

03:22 03:15 03:07 03:31 03:38 03:37 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Desagregando o tempo de visionamento por “crianças” (4-14 anos) e 
“adultos” (14 e mais anos), torna-se patente que os adultos tendem a consumir 
mais televisão do que os mais novos. Por outro lado, verifica-se que a distância 
entre os tempos de visionamento dos dois grupos se tem acentuado nos 
últimos anos – se essa diferença era de 9 minutos em 2000, em 2005 os 
adultos visionaram, em média, mais 40 minutos de televisão do que as crianças 
dos 4 aos 14 anos. 

 
Em virtude da opção histórica de desenvolvimento do sector televisivo, e 

não obstante a expansão dos operadores comerciais, o serviço público de 
televisão continua a ter forte implantação na Europa. No entanto, há diferenças 
significativas quanto às quotas de audiência por países. É interessante 
observar as flutuações positivas e negativas do share do serviço público 
televisivo no panorama europeu nos primeiros anos do século XXI. Não sendo 
possível estabelecer padrões, é no entanto relativamente seguro apontar 
curvas ascendentes em países como Alemanha, Dinamarca, Grécia, Itália, 
Hungria, Polónia, Eslovénia e Eslováquia, e curvas descendentes na Áustria, 
Reino Unido, Suécia, Irlanda e Chipre. 
 
Share dos canais televisivos de serviço público por intervalos (em %) – 
2003 
Acima dos 50% Entre 40 e 50% Entre 30 e 39% Entre 20 e 29% Abaixo dos 

20% 
Dinamarca 
(71%) 

Espanha (49%) 
 

Bélgica (30%) Portugal (29%) 
 

Letónia (18%) 
 

Áustria (51%) Itália (49%) Eslovénia (35%) Eslováquia 
(22%) 

Chipre (17%) 

Polónia (51%) Reino Unido 
(46%) 

Holanda (34%) Estónia (17%) 
 

Alemanha (44%) República 
Checa (30%) 

Grécia (14%) 
 

Finlândia (43%) Lituânia (12%) 
França (43%) 
Irlanda (40%) 

 

Suécia (40%) 

 

 

 

Fonte: Observatório Europeu do Audiovisual 
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Organizando os valores do share dos canais televisivos de serviço 
público por intervalos, será mais fácil estabelecer aproximações entre países 
no que concerne a este indicador. Destacando o ano de 2003, os canais 
públicos recolhiam um share acima dos 50% na Dinamarca, Áustria e Polónia. 
Shares de audiência abaixo dos 20% foram registados na Letónia, Chipre, 
Estónia, Grécia e Lituânia. Portugal situava-se no intervalo entre 20 e 29% de 
share, juntamente com a Eslováquia. 
 
Tempo de visionamento e share dos canais de serviço público de 
televisão – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
RTP 1 
Tempo de 
visionamento 
(hh:mm:ss) 

0:40:00 0:38:44 0:39:06 0:49:14 0:52:52 

Share (%) 24,3 20,1 21,1 23,8 25 
Share no 
prime time 
(%) 

25 18 20 22 24 

2: 
Tempo de 
visionamento 
(hh:mm:ss) 

0:11:16 0:10:47 0:09:51 0:10:22 0:09:27 

Share (%) 5,6 5,6 5,3 5 4 
Share no 
prime time 
(%) 

5 4 5 5 4 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Numa relação entre o tempo de visionamento e o share dos dois canais 
generalistas hertzianos de serviço público de televisão, a RTP1 sofreu uma 
quebra destes indicadores entre 2000 e 2001, seguindo-se uma recuperação 
gradual nos anos seguintes, igualmente reflectida no share em horário nobre. 
Em 2004, a RTP1 recuperara os valores de share obtidos em 2000. Há que 
considerar, neste desempenho, a transmissão dos jogos do Euro 2004 e 
também dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com excepção de 2004, o share e o 
tempo de visionamento do segundo canal generalista de serviço público, 
concebido como alternativo em termos de programação e de informação, 
mantiveram-se estáveis nos últimos anos.  

 
A leitura destes valores não poderá ser desligada do contexto imediato 

em que se inscreve, neste período, o serviço público de radiodifusão: 
reestruturação emanada do poder executivo, novo conselho de administração e 
mudança dos responsáveis pelas direcções de programas e de informação dos 
canais 
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Tempo de visionamento e share dos canais generalistas privados – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
SIC 
Tempo de 
visionamento 
(hh:mm:ss) 

1:24:59 1:05:30 0:58:24 1:02:42 1:02:50 

Share (%) 42,2 34 31,5 30,3 29 
Share no 
prime time 

43 32 30 30 29 

TVI 
Tempo de 
visionamento 
(hh:mm:ss) 

0:42:00 1:01:31 0:58:10 0:59:02 1:01:53 

Share (%) 20,8 31,9 31,4 28,5 29 
Share no 
prime time 
(%) 

23 40 38 33 34 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

RTP, SIC e TVI continuam a coexistir no espectro hertziano em forte 
concorrência e as suas posições relativas quanto ao share podem ser voláteis. 
Não obstante, a RTP1 manteve-se o terceiro canal generalista mais visto, 
depois da SIC e da TVI. Entre 2000 e 2002, a TVI registou uma assinalável 
subida do share e passou a liderar os serões televisivos a partir de 2001. 
Recorde-se que a TVI fechou o seu primeiro ano de vida, 1993, com um share 
de 6,6% (contra 61,5% da RTP 1, 17,6% da RTP 2 e 14,3 % da SIC). Em 1995, 
quando a SIC assumiu a liderança do espectro televisivo nacional, a TVI 
quedava-se nos 13,8% de share. A SIC – considerada um case study na 
Europa devido ao seu fulgurante êxito na década de 90 – foi, no entanto, o 
canal televisivo que mais perdeu em termos de share e de share no prime time 
a partir de 2001. São, aliás, eloquentes os indicadores para os anos de 2000 e 
2001. 

 
As curvas das quotas de audiência televisiva reflectem de certa forma os 

contextos de actuação dos operadores televisivos. A assumida “arrogância” da 
SIC, ancorada no seu sucesso sem sombra ao longo dos anos 90, contrasta 
com a reorientação estratégica da TVI a partir de finais de 1999. Com estreia 
em Setembro de 2000, o “Big Brother”, formato recusado pela SIC, tornou-se 
um fenómeno de popularidade e alavancou a posição da TVI no panorama 
televisivo. Em 2001, a TVI registou um aumento do tempo de visionamento 
diário de quase mais 20 minutos e passou a liderar o share entre as 20h00 e as 
24h00. Os efeitos deste desempenho sobre a SIC e a RTP são visíveis nas 
quotas de audiência que perdem em 2001.  

 
Os resultados da TVI são devedores de uma filosofia mais abrangente 

que, a prazo, se repercute nas opções de programação dos restantes canais. É 
evidente o objectivo de expansão do prime time, alicerçado num contínuo de 
ficção, reality show (ou “novela da vida real”), informação, ficção, reality show. 
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Segundo Isabel Férin et al., a partir de 2000, a TVI disputará o horário nobre 
com a SIC, recorrendo tanto a estratégias de alargamento do prime time como 
à exibição de reality shows e à promoção de ficção portuguesa. A esta opção 
junta-se a aposta em infotainment e em product placement (Férin et al., 2002, 
69). Segundo a análise de Miguel Gaspar, citado pelo Público em Fevereiro de 
2003, “o Big Brother lança um projecto que a telenovela agarra e a informação 
sintetiza”.  

 
A 4 de Setembro de 2000 a estação inaugura um novo logotipo e muda 

os cenários. Manuela Moura Guedes apresenta o Jornal Nacional, com um 
estilo de informação popular que o director-geral da estação, José Eduardo 
Moniz, designa de “desengravatada” e “próxima do espectador” (Agência Lusa, 
10 Fev. 2003). “Nós não temos uma visão acrítica da sociedade e o nosso 
posicionamento não é cinzentão”; a informação produzida preocupa-se “menos 
com a gravata e mais com o essencial” (Ibid). Em entrevista à Única, em 
Fevereiro de 2003, por ocasião dos 10 anos da TVI, Miguel Paes do Amaral, 
presidente da Media Capital, sublinhando o estilo popular do principal serviço 
noticioso do canal, declara: “É óbvio que o Jornal Nacional não é feito para 
pessoas como eu. A TVI é generalista e tem de ser para o denominador 
comum. Um telejornal para mim tinha de falar de política internacional e de 
mercados. Seria do género da CNN e não teria audiência” (Única, 22 Fev. 
2003). 

 
O “Big Brother” transforma-se num formato de sucesso – e, inclusive, 

objecto de estudos sociológicos –, que se prolonga em produtos derivados 
como o “Big Brother Famosos” (2002) ou a “Quinta das Celebridades” (2004). 
“Os reality shows são uma nova realidade. A televisão está a tender para 
programas com maior interactividade e relação com a vida das pessoas” (Paes 
do Amaral em entrevista à Única, Fev. 2003). 

 
A ficção nacional é o terceiro eixo da estação, com impacto na 

dinamização do sector da produção televisiva em Portugal. “Todo o Tempo do 
Mundo” (1999) é a primeira novela produzida pela NBP para a TVI e o primeiro 
passo no investimento em produção televisiva. O êxito desta novela 
representou a afirmação das telenovelas produzidas em Portugal. Desde 1977, 
e até este momento, as telenovelas brasileiras eram responsáveis pelas 
maiores quotas de audiências (Férin et al, 2002: 68). Em parte, o acordo de 
exclusividade que a SIC havia firmado com a Rede Globo para a exibição de 
telenovelas brasileiras contribuiu para a dinamização da produção nacional 
deste género televisivo.  

 
A “Todo o Tempo do Mundo” seguiram-se “Jardins Proibidos” e 

“Crianças SOS” (2000), “Olhos de Água”, “Anjo Selvagem”, “Filha do Mar” e 
“Nunca Digas Adeus” (2001), “Tudo por Amor”, “O Último Beijo”, “Sonhos 
Traídos”, “Amanhecer” e “Jóia de África” (2002). O ritmo é crescente e, em 
2002, a Media Capital adquire 45% do capital na NBP e afirma a intenção de se 
internacionalizar com os olhos postos nos mercados espanhol e brasileiro. “Era 
uma indústria que estava moribunda e foi a TVI que a fez renascer, que deu 
emprego a autores, actores, músicos e técnicos”, afirmou José Eduardo Moniz 
à Lusa, sublinhando o papel da estação “na dinamização do mercado de ficção 
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em Portugal”. “A ficção é o suporte fundamental da nossa programação” 
(Agência Lusa, Dez. 2002).  

 
Completam as opções programáticas do canal o cinema, séries 

internacionais e formatos infantis, como o “Batatoon”. A imagem do palhaço foi 
depois explorada noutros subprodutos destinados ao segmento infantil.  

 
A diminuição de audiências da SIC associa-se à quebra geral do 

investimento publicitário, conjuntura que obriga a estação a cunhar a sua 
retórica com objectivos de racionalidade económica (visível, por exemplo, no 
incremento das sinergias entre os vários meios do grupo Impresa) e de 
redução dos recursos humanos. “O momento que a empresa atravessa exige 
uma visão de rigor na estação”, afirmou à Lusa, em 2002, o então director-geral 
Alberto Bastos (3 Dez. 2002).  

 
O argumento económico fundamenta uma preocupação especial com a 

continuidade do investimento no horário nobre: “A SIC não pode deixar de ser 
competitiva no horário nobre, até porque é nesse período que se concentra 
mais de 50% do investimento”. Um dos objectivos formulados consistia em 
recuperar os “laços de afectividade com o público” embora com o 
reconhecimento da dificuldade em “contrariar uma certa lógica de mercado” 
marcada pelo início das emissões do “Big Brother” (Lusa, 3 Dez. 2002). 
Programa cujo dispendioso formato a SIC se recusara a comprar – admitindo 
depois ter tomado uma decisão errada. Em entrevista ao Jornal de Notícias, 
Francisco Pinto Balsemão, principal accionista da empresa, declarou: “A SIC 
continua líder, por exemplo, nos programas infantis ou nos que passam à tarde, 
o que significa que os anunciantes interessados nesses públicos recorrem a 
nós. E não adormecemos, mesmo perante um formato que, indubitavelmente, 
tem um êxito enorme. Se pudesse voltar atrás, diria que foi um erro não o ter 
aceite na altura. Pensou-se que as pessoas o achariam exagerado, chocante, 
degradante, mas afinal verificou-se que não só o público o aceitou, como até os 
intelectuais, que viram nele um laboratório da sociedade portuguesa” (JN, 6 
Out. 2002). Os esforços para compensar esta decisão saldaram-se em 
fracasso e em polémica, como o demonstraram formatos de tele-realidade 
como “O Bar da TV” e “Os Acorrentados”.  

 
O investimento em produção audiovisual era já, desde finais dos anos 90, 

um eixo estratégico da estação, bem como a diversificação do negócio através 
da aposta em canais de cabo, em parceria com a TV Cabo. Através da criação 
da SIC Filmes, projecto com participação do ICAM, a SIC traçou como 
objectivo produzir dez telefilmes por ano. Com efeito, em Janeiro de 2000, 
“Amo-te Teresa” foi um êxito, com uma audiência de cerca de 2,4 milhões de 
telespectadores. Em 2005, “O Crime do Padre Amaro” – originalmente uma 
mini-série repartida em quatro episódios – tornou-se o filme português mais 
visto nos cinemas nacionais e um dos mais vistos durante o ano.  

 
Nas palavras de Isabel Férin et al.: “assiste-se em todas as estações 

generalistas a um investimento significativo em produção ficcional portuguesa, 
não só através da compra de formatos no estrangeiro e adaptados em Portugal 
– telenovelas, séries e reality shows – como na produção ficcional original” 



  26

(2002: 68). Além disso, assinala-se a participação empresarial em empresas de 
produção cinematográfica e audiovisual, como é o exemplo da Impresa, 
através da SIC Filmes ou da Premium TV. 

 
Depois de sucessivas quebras em termos de audiências, os canais 

generalistas de serviço público de televisão sofreram uma importante 
reestruturação emanada do poder político. Uma das mais discutidas decisões 
desta reforma alargada consistiu na abertura da 2: (ex-RTP 2) a entidades da 
sociedade civil, não se confirmando a alienação deste canal. O segundo canal 
de serviço público, com o share de cerca de 5%, privilegia, em termos de 
programação, a cultura, educação, acção social, desporto, confissões 
religiosas, produção independente, cinema português, ambiente, 
experimentalismo audiovisual e defesa do consumidor.  

 
A RTP – Serviço Público de Televisão mantém sob a sua tutela RTP 1, 

2:, RTP África, RTP Internacional, RTP Açores e RTP Madeira. Em finais de 
2002, foi anunciado o lançamento de dois novos canais para distribuição via 
cabo: RTP Memória (Outubro de 2004) e RTP Regiões (após a aquisição da 
NTV, nasceria, em Maio de 2004, a RTPN). A RTP Meios de Produção foi 
criada a partir da extinção da FO&CO e da Edipim. O grupo desfez-se, por seu 
turno, da sua participação no canal de cabo de acesso codificado Sport TV. Os 
operadores privados passaram a poder produzir conteúdos para os canais 
internacionais públicos, a beneficiar do apoio à produção independente de 
conteúdos pelo ICAM e a ter “janelas de programação” nos canais que 
satisfizessem os critérios de serviço público.   
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Tempo de emissão por segmentos e tipos de programas (em minutos) – 
2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
RTP 1 
Cultura/ 
Conhecimento 

48.959 62.205 48.543 53.320 18.624 

Desporto 49.120 28.390 29.432 26.162 35.749 
Ficção 101.796 125.703 110.531 84.076 101.608 
Informação 104.536 86.826 113.151 112.637 106.954 
Juventude 48.266 46.321 23.576 21.552 14.729 
Publicidade 96.889 112.347 112.105 108.386 100.800 
Variedades/ 
Entretenimento 

47.520 37.672 67.568 98.839 129.390 

2: 
Cultura/ 
Conhecimento 

91.255 98.479 100.979 80.979 153.338 

Desporto 40.240 37.099 34.641 33.344 37.581 
Ficção 77.593 74.994 86.345 76.996 30.891 
Informação 140.328 133.243 102.597 125.561 109.003 
Juventude 35.800 46.932 65.869 64.636 83.689 
Publicidade 21.385 49.801 71.896 71.582 72.923 
Variedades/ 
Entretenimento 

15.366 16.834 8.339 5.602 19.618 

SIC 
Cultura/ 
Conhecimento 

15.920 13.872 14.111 8.715 10.691 

Desporto 18.678 15.544 9.781 1.195 3.271 
Ficção 147.887 141.882 151.688 173.549 178.876 
Informação 78.274 89.628 86.253 83.333 45.742 
Juventude 69.528 72.786 72.181 63.976 65.050 
Publicidade 100.278 99.616 99.941 107.593 109.202 
Variedades/ 
Entretenimento 

58.867 60.516 61.632 68.420 91.860 

TVI 
Cultura/ 
Conhecimento 

11.040 10.188 39.381 44.144 10.194 

Desporto 15.936 8.579 4.322 3.274 9.640 
Ficção 169.508 167.114 191.935 173.549 189.438 
Informação 40.020 65.937 50.556 64.691 77.617 
Juventude 86.174 61.242 37.781 27.946 16.627 
Publicidade 118.431 113.098 124.763 114.016 119.796 
Variedades/ 
Entretenimento 

54.296 73.544 55.959 79.042 85.827 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Agregando o tempo de emissão por segmentos e tipos de programas 
(incluindo o tempo de Publicidade), Ficção e Informação constituíram as bases 
das grelhas de programação dos quatro canais generalistas. Há, no entanto, 
flutuações por canal que os indicadores agregados por ano permitem detectar. 
De uma forma geral, os dois canais de serviço público distinguem-se pelo 
maior tempo de emissão dedicado à Informação; os dois canais comerciais 
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salientam-se pelo maior tempo de emissão consagrado à Ficção. Assinala-se 
também uma subida do consumo dos programas de Divertimento, uma 
tendência mais evidente na RTP1 e na SIC. Entre 2000 e 2004, a RTP1 e a TVI 
reduziram drasticamente o tempo de emissão de programas de Juventude; a 2: 
e a SIC foram os canais que mais minutos de emissão dedicaram a este 
segmento de programas. A 2: foi o canal que mais minutos de programas 
desportivos transmitiu, neste período temporal, seguida da RTP1. A SIC e a 
TVI reservaram, comparativamente, pouco tempo de emissão ao Desporto. A 2: 
foi o único canal com tempo de emissão relevante do género Cultura/Artes.  

 
Apesar da tendência genericamente observada de uniformização e 

homogeneização no planeamento das grelhas de programação, são visíveis as 
diferenças entre os canais generalistas no que concerne às estratégias de 
programação.  
 
 
Tempo de emissão por segmentos e tipos de programas (em %) – 2005 
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O gráfico anterior permite apreender, de modo mais imediato, a 
distribuição dos vários géneros e tipos de programa por cada canal generalista 
em 2005:  

- a RTP1 e a 2: dedicaram mais tempo de emissão à Informação, em 
comparação com a SIC e a TVI;  

- o segmento de programas Divertimento tem maior representatividade 
na RTP1, SIC e TVI;  

- a Ficção teve um peso relativo mais significativo na SIC e na TVI; 
- os programas de Juventude foram sobretudo transmitidos pela 2: e 

pela SIC; 
- os programas de Cultura/Conhecimento estiveram praticamente 

ausentes da RTP1, SIC e TVI; 
- o Desporto teve uma expressividade marginal na SIC e na TVI e mais 

significativa na 2:. 
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A análise dos programas mais vistos na televisão portuguesa (aqui, em 

2004), permite-nos identificar três tendências:  
 
1) a popularidade dos eventos desportivos, em particular dos jogos de 

futebol, facto que, aliás, explica os elevados preços de aquisição dos 
respectivos direitos de transmissão;  

2) a preferência dos públicos, também em televisão, pelas grandes 
produções de origem norte-americana;  

3) porém, no que diz respeito às séries, são as produções nacionais que 
recolhem maiores shares de audiência, especialmente se se tratar de géneros 
humorísticos ou de crime.  

 
Os dados de 2004 dão-nos uma leitura final: se a RTP se destacou, pela 

exibição dos programas mais vistos, sobretudo devido à transmissão de jogos 
de futebol e aos programas de informação, as duas televisões comerciais 
captaram as maiores fatias de share de audiência na exibição de filmes e de 
séries.  

 
 Analisando mais detalhadamente a lista dos 20 programas mais vistos 

em 2004, os jogos de futebol do Euro 2004, Campeonato Europeu de Futebol, 
e da Superliga ocuparam os 13 primeiros lugares, onde também se inclui a 
cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas. O Telejornal da 
RTP surge em 14º lugar, a Quinta das Celebridades da TVI em 15.º, e as 
restantes cinco posições são novamente ocupadas por jogos de futebol. 
 
 
Filmes mais vistos na televisão – 2004 
TÍTULO ORIGEM CANAL AUDIÊNCIA SHARE 
“Spiderman” EUA TVI 14,8 45,1 
“Astérix & 
Obélix: Mission 
Cléopâtre” 

França / 
Alemanha 

TVI 14,5 45 

“Entrapment” EUA / Reino 
Unido / 
Alemanha 

SIC 14,2 40,9 

“The Lord of the 
Rings: The Two 
Towers” 

Nova Zelândia / 
EUA / Alemanha 

SIC 12,5 36,7 

“Home Alone III” EUA SIC 12,1 35,4 
“Red Corner” EUA TVI 12 36,6 
“Kiss of the 
Dragon” 

França / EUA SIC 11,7 37,6 

“The Fast and 
the Furious” 

EUA / Alemanha SIC 10,6 29 

“Bridget Jones’s 
Diary” 

Reino Unido / 
França 

SIC 10,3 30,9 

“Red Corner” EUA TVI 10,3 32,1 
Fonte: Marktest / Mediamonitor  



  30

 
Os 10 filmes mais vistos na televisão generalista no mesmo ano têm, na 

sua maioria, produção norte-americana, confirmando-se também nesta janela 
de exploração audiovisual a maior inclinação dos públicos pela cinematografia 
proveniente dos Estados Unidos. Constituem excepção as películas “Astérix & 
Obélix: Mission Cléopâtre” e “Bridget Jones’s Diary”. Os 10 filmes mais vistos 
em 2004 foram transmitidos pela SIC e pela TVI. 

 
 
 
Séries mais vistas na televisão – 2004 
TÍTULO ORIGEM CANAL GÉNERO AUDIÊNCIA SHARE 
“Os 
Batanetes” 

Portugal TVI Humor 13,3 33,3 

“O Prédio do 
Vasco” 

Portugal TVI Humor  12,3 30,1 

“Maré Alta” Portugal TVI Humor 12 30,1 
“Inspector 
Max” 

Portugal TVI  Crime 11,9 34,3 

“Ana e os 
Sete” 

Portugal TVI  Família 10,5 33,3 

“A 
Ferreirinha” 

Portugal RTP Geral 8,2 23,2 

“Clube dos 
Campeões” 
(repetição) 

Portugal SIC Humor 7,6 23,4 

“Kommissar 
Rex” 

Áustria / 
Alemanha 

SIC Crime 7,2 29,3 

“CSI” EUA SIC Crime 6,1 29,5 
“Os 
Batanetes” 
(repetição) 

Portugal TVI Humor 5,9 28 

Fonte: Marktest / Mediamonitor  
 

Por contraste, as séries mais vistas em 2004 têm produção portuguesa, 
com excepção de “Kommissar Rex” e “CSI”. A obtenção de bons resultados em 
termos de quotas de audiências pelos programas de produção nacional 
indicam, simplesmente, que estes parecem corresponder ou conquistaram as 
preferências dos públicos. Os géneros de humor e de crime estão entre os 
mais apreciados. A “Ferreirinha” é a única série transmitida pela RTP que 
consta neste ranking.  
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d)Perfil dos públicos  
 
Perfil sociográfico do espectador de televisão por canal generalista (em %) 
– 2001, 2003 e 2004 
 

Perfil sociográfico das audiências da RTP 1 (em %)
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Perfil sociográfico das audiências da 2: (em %)
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Perfil sociográficos das audiências da SIC (em %)
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Perfil sociográfico das audiências da TVI (em %)
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Em 2001, 2003 e 2004 registaram-se, genericamente, pequenas 
oscilações na caracterização sociodemográfica dos telespectadores da 
televisão generalista. Reportando aos dados de 2004, e considerando o 
indicador Região, a Região Interior foi aquela que registou o mais elevado nível 
de visionamento em todos os canais – RTP1 e SIC 26%, TVI 23% e 2: 22%. 
Litoral Norte foi a segunda Região que, proporcionalmente, contribuiu para o 
desempenho de audiências da SIC (21%) e 2: (20%). No caso da RTP1, Litoral 
Norte e Grande Lisboa tiveram o mesmo peso proporcional em termos de 
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audiências (17%). No caso da TVI, Litoral Norte surgiu como quarta Região 
mais representativa (17%). Grande Lisboa foi a segunda principal Região, em 
termos de audiências, para a TVI (19%), a terceira para a SIC (18%) e a quarta 
para a 2: (17%). Grande Porto e Sul foram as Regiões que, proporcionalmente, 
contribuíram menos para as audiências dos quatro canais. 

 
Em termos de distribuição por estrato social, a classe D foi a que, em 

2004, mais pesou nas audiências de todos os canais – RTP 1 (37%), SIC (36%) 
e TVI (34%) –, com excepção da 2:, mais vista, em termos proporcionais, pela 
classe C2 (29%). As restantes classes C2, C1 e A/B influenciaram, por esta 
ordem, os desempenhos em termos de audiências da RTP1, SIC e TVI. No 
caso da 2:, esta sequência é apenas quebrada pela inversão das classes D e 
C1. No entanto, o segundo canal de serviço público especifica-se também pelo 
índice de visionamento de 21% pela classe A/B. Nos outros três canais, este 
estrato repercutiu-se numa menor influência nas audiências da RTP1 (14%) e 
da SIC e TVI (11%).  

 
Quanto à caracterização por género, as mulheres afirmaram-se 

proporcionalmente como mais significativas em termos de audiências – TVI 
(62%), SIC (59%) e RTP1 (53%) –, exceptuando-se deste quadro, mais uma 
vez, a 2:, com um índice de visionamento masculino de 51%. 

 
Analisando a distribuição das audiências por escalões etários, registam-

se duas conclusões evidentes. Em primeiro lugar, os espectadores com mais 
de 64 anos foram os mais significativos nas audiências de todos os canais –  
RTP (33%), TVI (24%), SIC (19%) e 2: (20%). Pela importância deste grupo 
etário, a Marktest decidiu, a partir de 2005, desagregar este indicador da 
amostra, passando a considerar os intervalos 65/74 e mais de 75 anos. Como 
segunda conclusão, registou-se uma descida, em todos os canais generalistas 
com excepção da 2:, dos níveis de visionamento do escalão infanto-juvenil 
(4/14 anos), sendo este o escalão etário menos representativo na SIC (12%), 
TVI (11%) e RTP1 (6%). A distribuição por idades é muito homogénea em 
todos os canais, com excepção da RTP1, em que o visionamento sobe 
proporcionalmente ao aumento da idade. 
  
Share do Vídeo / Outros (em %) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Share 
diário 

7,1 8,4 10,6 12,3 13 

Share no 
prime time 

5 6 8 9 10 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

As audiências surgem neste caso mais fragmentadas, considerando o 
aumento e a diversificação da oferta de conteúdos audiovisuais. Em particular, 
a televisão por assinatura (cabo e satélite) e o vídeo vieram contribuir para esta 
dispersão dos públicos em relação aos quatro principais canais nacionais. O 
share do vídeo/outros tem crescido de forma sustentada desde o ano 2000, 
inclusive no prime time. 
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Perfil de audiência do espectador de vídeo/outros (em %) – 2001, 2003 e 
2004 

Perfil sociográfico das audiências de vídeo e outros (em %)
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Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Os perfis de espectadores das televisões generalistas e de vídeo/outros 
são quase diametralmente opostos. Em 2004, a Grande Lisboa foi a Região 
com maiores índices de visionamento de vídeo/outros (36%), destacando-se o 
Litoral Centro como segunda categoria mais representativa (20%), O Interior, 
por seu turno, foi a Região menos significativa, com 7%.  

 
A classe D, que mais contribui para os tempos de visionamento de 

televisão, foi a menos representativa no consumo de vídeo/outros (15%). A 
sequência registada para a televisão – classes D, C2, C1 e A/B – praticamente 
inverte-se no que toca ao visionamento de vídeo/outros: o estrato C1 foi o mais 
representativo em 2004, com 31%, seguindo-se o A/B, com 30%. 

 
Numa caracterização por género, se, em 2004, as mulheres viram mais 

televisão, os homens, em contrapartida, contribuíram em 59% para as 
audiências de visionamento de vídeo/outros. 

 
Ao longo dos anos confirma-se que o grupo etário com mais de 64 anos 

é o que vê mais televisão. Porém, os telespectadores mais velhos foram, em 
2004, os que menos tempo despenderam no visionamento de vídeo/outros 
(11%). A faixa dos 35/44 anos apresentou os mais elevados índices neste 
visionamento, seguida do grupo entre os 25/34 anos (ambos com ligeiras 
oscilações). A representatividade do escalão 4/14 foi ligeiramente superior em 
comparação com a televisão generalista – 14% –, mas ainda assim denotando 
uma quebra em relação a 2001. Os dados para este grupo sugerem uma 
deslocação para o consumo de outros suportes mediáticos além da televisão e 
do vídeo. 
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Gráfico-síntese 
Perfil de audiência do espectador de televisão e vídeo/outros (em %*)- 
2005 
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a) Indicadores económicos 
 

A evolução das receitas resultantes da prestação do serviço de televisão 
por cabo registou, entre 2000 e 2004, um ritmo lento de crescimento nos 
países da União Europeia. Em 2003, a média de receitas por assinante fixou-se, 
em Portugal, nos 32 euros/mês, valor idêntico ao registado em França. As 
receitas por assinante ascenderam a 77 euros no Reino Unido, 65 euros em 
Itália e 49 euros em Espanha. Na Alemanha, o maior mercado europeu de 
televisão por cabo, cada subscritor representou em média 13 euros. 
 
Serviço de distribuição de televisão por cabo e por satélite (DHT) em 
Portugal (em m€) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Cabo 177.429 220.716 289.197 296.488 320.446 
Satélite 
DTH 

23.327 52.063 77.767 94.226 113.033 

Total  
 

200.756 272.779 366.964 390.714 433.479 

Fonte: ANACOM 
 

Segundo a Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), o 
segmento de televisão por cabo e por satélite (DTH) registou uma subida 
continuada do volume de receitas entre 2000 e 2004. Em 2000, o cabo e 
satélite representavam um total de receitas superior a 200 milhões de euros; 
em 2004, esse valor subia para os 433 milhões. Como se verá mais à frente 
em detalhe, o serviço de cabo totalizava, em 2004, 1,4 milhões de assinantes, 
quando em 2000 eram 925 mil. Já o serviço de distribuição de televisão através 
da tecnologia Direct To Home contava, em 2004, com 394 mil assinantes, 
quando esse número se fixava em 132 mil em 2000. 

 
As mensalidades dos assinantes representam 95,5% das receitas do 

serviço de distribuição de televisão por cabo; os equipamentos (set-top-boxes) 
e a instalação têm, respectivamente, um peso de 3,1% e de 0,8%. 
 
b) Expansão da taxa de penetração do cabo 
 

As emissões experimentais do serviço de televisão por cabo remontam a 
1994. A nova plataforma de distribuição televisiva, juntamente com o 
licenciamento dos dois novos canais de televisão privados por via hertziana, 
em 1992 e 1993, tiveram um impacto profundo na monolítica paisagem 
audiovisual portuguesa. Ao primeiro operador, a TV Cabo (integrada na holding 
PT Multimédia, do grupo Portugal Telecom), sucederam-se as empresas 
Bragatel, Cabovisão, Pluricanal e TVTEL Grande Porto. Não obstante, a TV 
Cabo conserva uma posição dominante neste segmento, com uma quota de 
80%.  

 

3. Televisão por Cabo e Satélite em Portugal  
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Há duas componentes estruturais a considerar no desenvolvimento da 
televisão por cabo em Portugal: 1) o investimento na infra-estrutura de 
distribuição, com a progressiva ampliação do número de alojamentos cablados 
e a digitalização da rede, permitindo assim a oferta integrada de serviços 
telefónicos e de acesso à Internet; 2) a diversificação da oferta, através do 
lançamento de novos canais temáticos de acesso não-condicionado e 
condicionado e de serviços como o pay-per-view e a transmissão de rádio.  

 
Tem sido mais discreto o crescimento do número de subscritores da 

televisão digital por satélite (DHT - Direct to Home) – serviço exclusivamente 
fornecido pela TV Cabo em Portugal.  
 
Alojamentos cablados e proporção de assinantes (em milhares e em %) – 
2000 a 2005 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Alojamentos 
cablados (em 
milhares) 

2.601 3.024 3.361 3.488 3.624 3.775 

Com 
bidireccioalidade 

1.050 2.179 2.973 3.136 3.481 - 

Alojamentos 
cablados / total 
de alojamentos 
(em %) 

54 60 67 69 72 75 

Assinantes / 
alojamentos 
cablados (em 
%) 

36 37 38 38 37 37 

Assinantes / 
população (em 
%) 

9 11 12 13 13 13 

Fonte: ANACOM 
 



  38

Assinantes do serviço de televisão por cabo e por satélite (em milhares) – 
2000 a 2005 
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Entre 2000 e 2005, registou-se um crescimento gradual do número de 
alojamentos cablados, se bem que a um ritmo lento. Praticamente todos os 
lares cablados estavam servidos, em 2004, com rede bidireccional. Em seis 
anos, a percentagem de alojamentos cablados face ao total de alojamentos 
progrediu dos 54 para os 75%, ou seja, mais um quarto dos alojamentos 
passou a ter acesso a este serviço. 

 
Os assinantes do serviço de televisão por cabo representavam, em 2005, 

37% dos lares cablados, quando esse valor era de 36% em 2000, o que 
significa que o número de assinantes tem acompanhado a curva de expansão 
de alojamentos cablados. 

 
Em 2005, os assinantes do serviço de televisão por cabo representavam 

cerca de 28% do total de alojamentos portugueses. Entre 2000 e 2005, a 
percentagem de assinantes do serviço de cabo em relação à população total 
evoluiu dos 9 para os 13%. Assim, o serviço de televisão por cabo era subscrito, 
em 2005, por 1,4 milhões de assinantes, quando em 2000 este número se 
fixava em 925 mil. Já o serviço de distribuição de televisão através da 
tecnologia Direct To Home contava com 394 mil assinantes, quando esse 
número era de 132 mil em 2000. Em 2005, os assinantes de DHT 
representavam 3,7% da população. 
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Assinantes de televisão por cabo e por satélite por região (em %) – 2000 a 
2004 
Região 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lisboa 57 58 55 50 50 50,6 
Norte 21 22 23 24 24 23,5 
Centro 10 9 10 12 12 12 
Alentejo/ 
Algarve 

4 4 5 7 7 6,3 

RAA/ RAM 8 7 7 7 7 7,6 
Total 
 

100 100 100 100 100 100 

Fonte: ANACOM 
 
Distribuição dos assinantes de TV por cabo por região – 2005 
 Alojamentos 

cablados 
(milhares) 

Assinantes 
(milhares) 

Assinantes / 
total de 
alojamentos 
cablados 
(em %) 

Assinantes/ 
total 
população 
(em %) 

Lisboa 1.757 707 40,3 25,6 
Norte 1.017 328 32,2 8,8 
Centro 528 168 31,8 7,1 
Algarve 197 51 25,9 12,4 
Alentejo 128 38 29,8 5 
RAM 92 66 72,2 27 
RAA 56 40 71,7 16,6 
Total 
 

3.775 1.398 37 13,3 

Fonte: ANACOM 
 
Assinantes de DTH por região (em milhares) – 2004 a 2005 
 2004 2005 
Centro 125 126 
Norte 123 123 
Alentejo 48 49 
Lisboa 33 37 
Algarve 20 20 
RAA 20 23 
RAM 5 17 
Total 
 

374 395 

Fonte: ANACOM 
 

Observando a evolução entre 2000 e 2005, as regiões de Lisboa e do 
Norte concentram as maiores percentagens de assinantes do serviço de 
televisão por cabo, embora notando-se uma ligeira tendência decrescente. O 
serviço de televisão por cabo tem menor percentagem de assinantes nas 
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regiões Centro (12% em 2004), Alentejo e Algarve (6,3%) e Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores (7,6%). É interessante observar que a 
maior taxa de penetração do serviço de cabo se regista na Região Autónoma 
da Madeira (27%), seguindo-se Lisboa (25,6%) e Região Autónoma dos Açores 
(16,6%).  

 
Centro e Norte são as regiões do país com maior número de assinantes 

do serviço de distribuição de televisão por satélite, seguindo-se Alentejo e 
Lisboa. 

 
c) Principal operador 
 

A TV Cabo (integrada na PT Multimédia) é o mais importante operador 
do serviço de televisão por cabo em Portugal e o único que disponibiliza o 
serviço de televisão por satélite. Segundo o Relatório e Contas Consolidadas 
2005 da TV Cabo, o número de alojamentos cablados sob responsabilidade da 
empresa ascendia, no final de 2005, a 2.666 milhares, 95,6% das quais com 
capacidade interactiva. Os assinantes da televisão por subscrição somavam, 
no mesmo período, 1.479 milhares (1.090 milhares do serviço de cabo, 289 
milhares do serviço de satélite). O número de clientes dos serviços premium, 
por seu turno, totalizava 774 mil; o canal Sport TV era o favorito, com uma base 
de 417 mil clientes. O Sport TV, comparticipado pela TV Cabo e Olivedesportos 
(a RTP vendeu a sua participação em 2003), foi o primeiro canal temático 
desportivo nacional, iniciando emissões em 1998. A oferta de canais de acesso 
codificado é composta por seis categorias: Canais Lusomundo (Premium, 
Action, Gallery, Happy); Disney Channel; Canais Sport TV (dois canais); 
Playboy TV; Venus; Zee TV (dedicado à comunidade asiática na Europa). Os 
acessos de banda larga via cabo somaram, em 2005, 348 milhares.  

 
A empresa prosseguiu, em 2005, o processo de digitalização dos 

serviços de televisão por assinatura, tendo instalado 508 mil set top boxes 
digitais no final desse ano. O novo serviço de televisão digital Funtastic Life, 
lançado em Maio de 2005, foi subscrito por 160 mil clientes até Dezembro 
desse ano.  
 
Quadro-síntese da TV Cabo Portugal 
TV Cabo Portugal - 2005 
 
Alojamentos cablados (milhares) 2.666 
Percentagem dos alojamentos com capacidade 
interactiva (%) 

95,6 

Assinantes da televisão por subscrição (milhares) 1.479 
Cabo 1.090 
Satélite 289 
Subscritores dos serviços premium (milhares) 774 
Subscritores da Sport TV (milhares) 417 
Internet de banda larga (milhares) 417 
Fonte: Portugal Telecom, Relatório e Contas Consolidadas 2005 
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d) Perfil dos públicos 
 
Perfil de audiências do espectador do cabo (em %) – 2000 a 2004 
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Fonte: Marktest /Mediamonitor 
 

Grande Lisboa, Litoral Centro, Grande Porto, Litoral Norte, Sul e Interior 
são, por esta ordem, as regiões do país que mais contribuíram para as 
audiências da televisão por cabo entre 2000 e 2004. Regista-se uma perda de 
audiências na Grande Lisboa, de 46% em 2000 para 33% em 2003; no Interior 
e no Sul, ao invés, observa-se um progressivo aumento de audiências no 
mesmo intervalo. 

 
A classe C1 foi, entre 2000 e 2004, o estrato social mais significativo nas 

audiências da televisão por cabo, seguindo-se as classes C2, A/B e D.  
 
Em termos proporcionais, a faixa etária dos 35 aos 44 anos apresenta 

uma ligeira vantagem sobre outros segmentos etários no visionamento da 
televisão por cabo, embora as audiências estejam uniformemente distribuídas. 
Às audiências com mais de 64 anos correspondeu em 2003 uma subida de 
visionamento de quase 6 p.p. 

 
Além dos canais generalistas acessíveis por cabo e que continuam a 

figurar, nesta plataforma, como os mais vistos, tem-se verificado uma tendência 
para o aumento das audiências dos canais temáticos associados às estações 
generalistas. A presença dos operadores generalistas noutras plataformas de 
distribuição televisiva, através do lançamento de canais temáticos, expressa a 
necessidade de diversificação do negócio televisivo. Desta intersecção dos 
interesses dos operadores generalistas com os dos operadores de outras 
plataformas nasceram canais como SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC 
Comédia, RTPN, RTP Memória ou o canal de acesso codificado TVI Eventos. 
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Não obstante RTP1, SIC e TVI serem os mais vistos no cabo, outros canais do 
“pacote básico” rivalizam entre si para o lugar de “quarto” canal. Além da 2: e 
da SIC Notícias, o AXN, da Sony, tornou-se um dos canais mais vistos no cabo 
desde a sua criação, em 2004.  
 
Audiências dos canais do cabo (em %) - 2004 
CANAL ANO DE LANÇAMENTO AUDIÊNCIAS 
RTP África 1998 0,3 
Canal / Programação 1999 - 
Parlamento 1999 - 
SIC Comédia / SIC Gold 2000 0,9 
SIC Notícias 2001 3,9 
SIC Radical 2001 1,3 
SIC Mulher 2003 1,1 
MTV Portugal 2003 0,1 
RTP Memória 2004 0,1 
RTPN 2004 0,7 
SMS TV 2003 - 
Premium TV   
Sport TV 1998 1,2 
Disney Channel 2001 1 
Sexy Hot 2000 0,4 
Lusomundo Premium 2003 0,2 
Lusomundo Gallery 2003 0,2 
Lusomundo Action 2004 0,2 
Playboy TV 1999 0,1 
Zee TV   
TVI Eventos 2001  
TV Medicina / TV Saúde 2000  
Paneuropeus e outros 
estrangeiros mais vistos 

  

Panda   2,6 
Hollywood  2,1 
GNT  1,1 
História  1 
Odisseia  1 
AXN 2004 0,9 
EuroSport  0,8 
Sol Música Portugal  0,3 
CNN  0,1 
Bloomberg  0,1 
EuroNews  0,1 
Sky News  0,1 
 
 
 

Em 2006, a Autoridade da Concorrência condenou as empresas SIC, PT 
Multimédia e TV Cabo ao pagamento de uma coima por, de acordo com a 
entidade, o acordo de parceria celebrado entre as empresas conter cláusulas 
restritivas da concorrência. Além do pagamento da coima, a Autoridade da 
Concorrência ordenou a alteração dos contratos, eliminando as cláusulas anti-
concorrenciais. O objecto do contrato referia-se, precisamente, à produção, 
comercialização e distribuição de canais de televisão, em português e 
produzidos em Portugal, emitidos através da televisão por cabo. 
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No entender do organismo regulador, as cláusulas anti-concorrenciais do 

contrato “dificultam a entrada de concorrentes da SIC no ‘pacote básico’ da TV 
Cabo, por um lado, e, por outro, criam barreiras às empresas concorrentes da 
TV Cabo que pretendam distribuir, na respectiva rede, os canais temáticos da 
SIC, actualmente incluídos no ‘pacote básico’ da TV Cabo”. De acordo com a 
mesma instituição, a “demora e o arrastamento das negociações com os outros 
operadores de televisão são reveladores da relação negocial privilegiada” entre 
as empresas. 

 
Em 2002, a TVI Cabo e a Media Capital assinaram um acordo para o 

lançamento de quatro canais do pacote básico (um canal de economia, um de 
tempos livres, e os outros dois não especificados). No ano seguinte, Miguel 
Paes do Amaral afirmava: “A relação com a TV Cabo é um problema. É difícil 
encontrar uma explicação para o que se passa mas estamos ainda num 
processo negocial. Há contactos frequentes. Tem havido mudanças de gestão 
da PT/TV Cabo que têm dificultado o verdadeiro fecho desta operação” 
(Público, 16 Jul. 2003). Em Junho de 2003, o presidente da Media Capital 
reconheceu que a TV Cabo pretendia alterar certos aspectos do contrato, 
nomeadamente, o tipo de canais.  
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a) Frequência de visionamento  
 
Frequência anual de cinema, média por habitante – 2000 a 2003 
 2000 2001 2002 2003 
Portugal 1,76 1,9 1,88 1,8 
Média UE 15 2,25 2,46 2,48 2,35 
Média UE 25 1,99 2,19 2,2 2,1 
Fonte: Observatório Europeu do Audiovisual 
 

A frequência anual média de cinema por habitante não evoluiu 
positivamente entre 2000 e 2003 – fixando-se, neste último ano, em 1,8 
deslocações anuais, valor inferior à média europeia (seja da UE dos 15, seja já 
considerando a UE dos 25). Este indicador revela fracos hábitos de 
visionamento de cinema em Portugal.  

4. Cinema 
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b) Espaços de exibição cinematográfica  
 
N.º de recintos, salas de cinema e espectadores por distrito – 2004 a 2005 
Distritos 2004 2005 
 N.º 

recintos 
Salas 
cinema 

N.º 
espectad. 
(milhares) 

N.º 
recintos 

Salas 
cinema 

N.º 
espectad. 
(milhares) 

População 
presente 
[INE] 

Lisboa 43 159 6.658 49 173 6.017 2.072.261 
Porto 21 88 4.000 20 87 3.552 1.736.322 
Setúbal 18 60 1.538 18 42 1.440 761.045 
Faro 18 41 1.153 19 42 1.011 420.166 
Braga 9 32 897 12 36 793 811.545 
Aveiro 12 27 577 16 31 441 697.219 
Ilhas 3 13 631 4 19 597 251.223 

(Madeira) 
240.565 
(Açores) 

Coimbra 9 16 506 12 26 558 438.915 
Leiria 19 21 351 19 21 291 450.067 
Santarém 16 24 281 19 28 284 442.928 
Viana do 
Castelo 

14 17 174 12 16 162 243.714 

Évora 10 11 107 9 10 81 171.649 
Castelo 
Branco 

12 12 64 14 17 69 204.437 

Viseu 16 18 60 17 24 169 381.511 
Vila Real 11 17 53 8 15 193 219.490 
Bragança 9 12 35 10 13 39 146.900 
Guarda 11 11 33 11 12 28 174.740 
Beja 15 15 13 16 17 22 159.405 
Portalegre 11 11 9 10 10 7,1 124.157 
Total 
 

277 605 17.137 295 639 15.752 10.148.259 

Fonte: ICAM 
Nota: Dados provisórios para 2005 resultantes da identificação feita pelo ICAM, IGAC e INE e ainda não 
finalizados. 
Em 2004, do total de recintos e salas de cinema, apenas foram transmitidos dados relativos a 139 
recintos e 474 salas; em 2005, do total de recintos e salas de cinema, apenas foram transmitidos dados 
relativos a 151 recintos e 511 salas de cinema.  
 

Cerca de 68% dos espectadores concentram-se nos distritos de Lisboa, 
Porto e Setúbal, também dos mais populosos do país. É igualmente nestes 
distritos, incluindo Faro, que a oferta de recintos e de salas de cinema é mais 
alargada. Estes valores como que se projectam na geografia do território 
nacional, permitindo traçar uma fronteira entre o Litoral e o Interior. Distritos 
como Évora, Castelo Branco, Viseu, Vila Real, Bragança, Beja e Portalegre são 
aqueles onde se regista o menor número de espectadores. Não se ignora o 
facto de o Interior ser a zona geográfica que mais contribui para os níveis de 
audiências dos canais hertzianos generalistas. Por outro lado, apenas 66% dos 
concelhos do país têm recintos de cinema. Por exemplo, em Coimbra, 53% 
concelhos estão privados destas infra-estruturas. 
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Densidade monoscreen / multiscreen – 2005 
TIPOLOGIA NÚMERO % 
Recintos com 1 ecrã (monoscreen) 215  73 
Recintos com 2-7 ecrãs (multiscreen) 65 22 
Recintos com 8-14 ecrãs (multiplex) 13 4,4 
Recintos com 15 ou mais ecrãs (megaplex) 2 0,7 
Total 
 

295 100 

Fonte: ICAM 
 

Cerca de 73% dos recintos de cinema possuem um único ecrã. Os 
recintos com mais do que uma sala situam-se fundamentalmente nos maiores 
aglomerados urbanos, com maior densidade populacional, e também com 
maior frequência de visionamento de cinema. Recintos com 8-14 ecrãs, o 
designado multiplex, foram criados apenas em Lisboa, Porto, Faro, Setúbal e 
Coimbra; os recintos com 15 ou mais ecrãs (megaplex) localizam-se 
exclusivamente em Lisboa e no Porto.  

 
A configuração de espaços de exibição cinematográfica em multiscreen 

e multiplex reflecte uma alteração profunda na lógica e ritmos de distribuição e 
exibição, com efeitos tanto ao nível da produção como do consumo. A 
instalação destes recintos em centros comerciais, o desaparecimento gradual 
das grandes salas de exibição cinematográfica do passado, o consumo de 
alimentos e de bebidas durante a exibição – cujas receitas rivalizam com as 
próprias receitas de bilheteira – constituem marcas desta mudança.  

 
 
c) Financiamento Público 
 

Se, nos EUA, o cinema foi desenvolvido como uma indústria e entregue 
à iniciativa privada, na Europa do pós-guerra este sector passou a ser 
fortemente subvencionado pelo Estado e a prosseguir “simultaneamente 
objectivos economico-industriais e a salvaguarda de valores culturais e de 
princípios de interesse geral” (Obercom, 2004: 31).  

 
França destacou-se, em 2004, entre os países da UE, pelo mais elevado 

valor de financiamento público destinado ao cinema e audiovisual (perto dos 
500 milhões de euros / 167 longas metragens apoiadas). Na Alemanha, no 
mesmo ano, esta subvenção ascendeu a aproximadamente 200 milhões de 
euros (87 longas-metragens); no Reino Unido, onde se identifica uma 
tendência de decréscimo no seio da indústria cinematográfica, o investimento 
público fixou-se em 80 milhões de euros (47 longas metragens), cerca do dobro 
do registado em Itália (41 milhões de euros / 111 longas metragens). Em 
Espanha, onde o sector vivia em 2004 um momento de franca expansão, o 
Estado concedeu apoios de cerca de 70 milhões de euros (109 longas 
metragens). No contexto europeu, estes são os países onde as indústrias 
cinematográficas apresentam maior dimensão.  
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Além dos apoios atribuídos a nível nacional, foram desenhados 
programas à escala europeia com o propósito de incentivar a produção, a 
formação e o desenvolvimento, e também a distribuição dentro e fora do 
mercado doméstico. 

 
Em Portugal, subsiste uma elevada dependência do sector em relação a 

fundos públicos. Uma análise dos indicadores relativos à produção 
cinematográfica, entre 2000 e 2004, confirma não só esta dependência como 
também uma baixa produtividade. Ademais, não estão sistematizados os dados 
relativos à proporção de investimento privado na prossecução dos projectos, o 
que dificulta uma percepção global e absolutamente rigorosa da estrutura 
financeira.  
 
Quadro-síntese do investimento público em cinema (em m€) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Orçamento 
MC para o 
ICAM (m€) 

23.997 20.689 19.443 18.216 18.500 19.900

Financiament
o público de 
produções 
nacionais 
(m€)* 

12.625 14.486 8.789 10.817 11.160 7.230 

N.º de 
produções 
cinematográfi
cas 
nacionais 
com 
financiament
o público* 

80 89 69 68 70 42 

Fontes: Ministério da Cultura / ICAM 
* Valores agregados por todos os géneros. Exclui apoios à escrita de 
argumentos cinematográficos e ao desenvolvimento de projectos. Inclui apoios 
automáticos. 
 

A verba do Ministério da Cultura canalizada para o Instituto do Cinema, 
Audiovisual e Multimédia (ICAM) manteve-se abaixo dos 20 milhões de euros 
desde 2002, depois de em 2000 ascender a quase 24 milhões. A maior descida, 
de mais de três milhões de euros, registou-se entre 2000 e 2001. Por seu turno, 
o financiamento público decidido pelo ICAM para produções cinematográficas 
totalmente nacionais ou em co-produção também sofreu uma tendência de 
descida desde 2002, com reflexo no número de obras apoiadas. No intervalo 
temporal entre 2000 e 2005, 2001 foi o ano em que mais verbas foram 
atribuídas e mais produções foram apoiadas pelo ICAM: mais de 14,4 milhões 
de euros, distribuídos por 89 obras. 2005, por outro lado, foi o ano deste 
intervalo temporal em que menos verbas foram atribuídas e menos produções 
foram apoiadas pelo ICAM: 7,2 milhões de euros, distribuídos por 42 obras. Em 
cinco anos, trata-se de um corte de cerca de 50% das verbas e do número de 
obras apoiadas. 
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Verbas atribuídas pelo ICAM para produção cinematográfica (em €) * 
Número de obras apoiadas – 2000 a 2005 
Tipo de apoio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Produção de 
Longas Metragens 
de Ficção 
(apoio financeiro 
selectivo e directo) 

6.484.372,6 
(10 obras) 

7.781.247, 1 
(12 obras) 

4.539.500 
(7 obras) 

5.200.000 
(8 obras) 

5.200.000 
(8 obras) 

3.900.000 
(6 obras) 

Apoio Financeiro 
Selectivo à 
Produção de 
Primeiras Obras 
(Longas Metragens 
de Ficção) 

1.795.672,4 (4 
obras) 

1.795.672,4 (4 
obras) 

898.000 (2 
obras) 

1.800.000 
(4 obras) 

1.800.000 
(4 obras) 

- 

Apoio Financeiro 
Selectivo à 
Produção de Co-
produções 
Cinematográficas 
(Longas Metragens 
de Ficção) 

299.278,74 (3 
obras) 

449.080,11 (3 
obras) 

- 400.000 (2 
obras) 

400.000 (2 
obras) 

400.000 (2 
obras) 

Apoio Financeiro a 
Co-produções com 
países língua 
oficial portuguesa 

- 448.918,1 (1 
obra) 

- 450.000 (1 
obras) 

900.000 (4 
obras) 

900.000 (2 
obras) 

Apoio Financeiro a 
Co-produções 
Luso-Brasileiras 

159.615,33 (1 
obra) 

320.000 
dólares (2 
obras) 

- 600.000 
dólares (4 
obras) 

600.000 
dólares (4 
obras) 

600.000 
dólares (4 
obras) 

Apoio Financeiro 
Selectivo à 
Produção de 
Curtas Metragens 
de Ficção (inclui 
infantis e juvenis) 

1.077.403,4 
(24 obras) 

1.167.187,2 (26 
obras) 

1.170.000 
(26 obras) 

630.000 (14 
obras) 

630.000 (14 
obras) 

630.000 (14 
obras) 

Produção de 
Documentários 
(apoio financeiro 
selectivo e directo) 

817.544,7 (21 
obras) 

927.764,09 
(23 obras) 

650.000 
(16 obras) 

650.000 (15 
obras) 

590.000 (13 
obras) 

600.000 (13 
obras) 

Apoio Financeiro 
Selectivo à 
Produção de Obras 
de Animação 
(inclui séries, 
curtas e médias 
metragens) 

1.243.178,8 (9 
obras) 

847.956,4 
(11 obras) 

783.814 
(11 obras) 

837.600 
(8 obras) 

840.000 (9 
obras) 

200.000 (1 
obra) 

Apoio Financeiro 
Automático 

748.196,86 (8 
obras) 

748.196,83 
(7 obras) 

748.500 (7 
obras) 

250.000 (12 
obras) 

200.000 (12 
obras) 

- 

Total 
 
 

12.625.262,83 
80 obras 

14.486.022,23 
89 obras 

8.789.814 
69 obras 

10.817.600 
68 obras 

11.160.000 
70 obras 

7.230.000 
42 obras 

Fonte: ICAM 
 

O género longa-metragem de ficção, incluindo co-produções, captou a 
mais elevada percentagem do financiamento público, tanto no apoio financeiro 
selectivo e directo, como no apoio às primeiras obras; o desenvolvimento dos 
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géneros “curtas”, “animação” e “documentário” é proporcionalmente menos 
apoiado. 

 
A diminuição do financiamento público é evidente em praticamente todos 

os tipos de apoio – produção de longas-metragens de ficção (apoio financeiro 
selectivo e directo), de curtas metragens de ficção, de documentários, de obras 
de animação. Excluem-se desta tendência de descida os apoios à produção de 
primeiras obras (longas metragens de ficção), co-produções cinematográficas 
(longas metragens de ficção), co-produções com países de língua oficial 
portuguesa e co-produções luso-brasileiras. 
 
Outros financiamentos públicos atribuídos pelo ICAM (em €) – 2000 a 2005 
Tipo de apoio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Escrita de 
Argumentos 
Cinematográficos 

89.783,64 149.639,4 150.000 90.000 90.000 90.000 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 
de Documentários 

49.879,8 49.879,8 50.000 50.000 25.000 50.000 

Desenvolvimento 
de Projectos de 
Animação 

24.939,88 37.409,82 37.500 - 35.000 - 

Acções de 
Formação 

- - - - 60.000 - 

Total 
 

164.603,32 236.929,02 237.500 140.000 210.000 140.000 

Fonte: ICAM 
 

Comparativamente, não são significativos os apoios atribuídos pelo 
ICAM à escrita de argumentos, pesquisa e desenvolvimento de documentários, 
desenvolvimento de projectos de animação e acções de formação. Entre 2000 
e 2005, as verbas reservadas para estes fins oscilaram entre os 164 mil e os 
140 mil euros. 
 
Apoios europeus a produções nacionais (em m€) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Programa MEDIA      
Desenvolvimento 65 0 160 165 - 
Formação 0 0 267 244  
Fundo 
EURIMAGES 

    - 

Co-produções 
maioritariamente 
portuguesas 

180 320 324 200 0 

N.º 1 2 1 1 0 
Co-produções 
minoritariamente 
portuguesas 

1.020 230 868 300 950 

N.º 3 0 2 1 2 
Fonte: MEDIA Desk Portugal / ICAM 
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Entre 2000 e 2003, os apoios do Programa MEDIA consagrados ao 
desenvolvimento e à formação foram residuais em Portugal. Entre nós, estas 
actividades prévias à concretização de projectos cinematográficos são ainda 
pouco exploradas. O Fundo EURIMAGES contribuiu para a realização de 
quatro co-produções em 2000, três em 2002 e duas em 2001, 2003 e 2004. 
 
 
d) Produção cinematográfica 
 

A produção cinematográfica nacional não se incrementou no intervalo 
entre 2000 e 2004. Mantém-se a forte dependência do sector em relação a 
apoios públicos (sobretudo nacionais) e a inexistência de dados relativos às 
proporções de investimento privado. A constituição de um Fundo de 
Investimento de Capital é, aliás, uma das grandes novidades da Lei de Arte 
Cinematográfica e do Audiovisual, publicada em Agosto de 2004. O diploma 
opera igualmente uma alteração no plano das políticas públicas para o cinema 
e audiovisual, ao contemplar a adopção pelo Estado de “medidas e programas 
de apoio que visam desenvolver o tecido empresarial e um mercado de obras” 
e ao definir como objectivo o desenvolvimento dos mercados da distribuição e 
da exibição. A nova lei visa ainda promover a participação do sector privado no 
desenvolvimento da indústria. 

 
Contribuem para o Fundo de Investimento de Capital: 
- os operadores e distribuidores de televisão com serviços de acesso 

condicionado (5% das suas receitas, valor convertível na celebração de 
contratos de investimento plurianuais); 

- os distribuidores cinematográficos e os de videogramas, através do 
investimento anual de um montante equivalente a pelo menos 2% das suas 
receitas; 

- os anunciantes, através da cobrança de uma taxa de exibição de 4% 
pela publicidade comercial exibida nas salas de cinema e difundida pela 
televisão; 

- os exibidores cinematográficos. Da taxa de 7,5% que deverão reter das 
receitas resultantes das vendas de bilhetes, uma fatia de 2,5% deve ser 
canalizada para assegurar a participação no Fundo de Investimento.  
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Filmes de longa metragem produzidos na UE (produções e co-produções) 
– 2000 a 2004 

N. de produções cinematográficas
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Fonte: Observatório Europeu do Audiovisual 
 
 
 
 
 
 
 
Produções nacionais concluídas por género – 2000 a 2003 
 2000 2001 2002 2003 
Longas metragens 
de ficção 

14 12 10 15 

Obras 
exclusivamente 
nacionais 

8 6 4 6 

Co-produções 
maioritárias 

6 6 6 9 

Curtas-metragens 
de ficção 

15 12 18 10 

Animação 5 3 6 8 
Documentários 11 14 17 14 
Total 
 

59 53 61 62 

Fonte: ICAM 
 
 
 
 
 



  52

Filmes nacionais apoiados pelo ICAM estreados em Portugal por género – 
2000 a 2003 
 2000 2001 2002 2003 
Longas-metragens 
de ficção 

11 8 12 16 

Curtas-metragens 
de ficção 

7 2 2 14 

Documentários 0 1 1 1 
Animação 1 2 1 0 
Total 
 

19 13 16 31 

Fonte: ICAM 
 

Não é possível estabelecer uma relação directa por ano entre obras 
apoiadas por fundos públicos e obras concluídas, porque a atribuição de 
financiamento não obriga à finalização da obra no mesmo ano. Não obstante, 
de uma análise dos números pode depreender-se que:  

 
- um tempo longo separa o momento da atribuição do apoio e o da 

conclusão da obra;  
- há também um desfasamento temporal entre o momento da conclusão 

da obra e o da respectiva estreia;  
- existe uma desproporção entre o número de obras apoiadas e o 

número de obras concluídas ou estreadas por ano;  
- há uma fraca divulgação e distribuição de uma parte importante das 

obras apoiadas.  
 
e) Distribuição cinematográfica 
 
Filmes distribuídos na UE por origem (em %) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
EUA 73,3 65,1 70,5 72,1 71,4 
Filmes 
europeus 
nos 
mercados 
domésticos 

15,7 20,6 17,9 19,4 26,5 

Filmes 
europeus 
fora dos 
mercados 
domésticos 

7,2 10,8 9,9 6,3 - 

Outras 
origens 

3,8 3,5 1,7 2,2 2,1 

Fonte: Observatório Europeu do Audiovisual 
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Quotas de mercado no segmento da distribuição cinematográfica (em %) 
– 2000 a 2003 
 2000 2001 2002 2003 
Buena Vista 13,8 11,6 10,8 17,7 
UIP 19,2 22 10,6 17 
Warner 7,1 13,4 16 12,8 
Columbia 
TriStar 

10,9 6,4 11,8 8,9 

20th Century 
Fox 

7,3 6,7 14,1 8,1 

Outros não 
americanos 

41,7 39,8 36,7 35,5 

Fonte: Observatório Europeu do Audiovisual 
 
 
 
 
Dados das principais distribuidoras em Portugal (em %) – 2004 e 2005 
Distribuidor 2004 2005 
 Filmes  Espectadore

s 
Receita 
bruta 

Filmes Espectadore
s 

Receita 
bruta 

Lusomundo 
Audiovisuais 

28,5 51,4 51,7 24,5 46 46 

Columbia Tristar 
Warner Filmes de 
Portugal 

8,9 23,2 23 8,6 20,8 20,7 

CLMC Multimédia / 
Filmes Castello Lopes 
/ Castelo Lopes II - 
Multimédia 

6,7 10,6 10,5 8,3 14,7 14,8 

LNK Audiovisuais / 
LNK Filmes 

14 8,2 8,2 12,6 7,7 7,7 

Prisvídeo 7,5 3,4 3,4 8,1 8 8 
Atalanta Filmes 21,3 2,4 2,4 29,3 2 2 
New Lineo Cinemas 
de Portugal 

3 0,3 0,3 3 0,3 0,3 

New Age 
Entertainment 

3,8 0,3 0,3 1,7 0,3 0,3 

Filmitalus 1,8 0,1 0,1 1,5 0,03 0,03 
Cinema Novo 0,8 0,03 0,02    
FBF 1,4 0,01 0,01    
Costa do Castelo    1 0,2 0,2 
Outros 2 0,07 0,07 1,7 0,01 0,01 
Total 
 
 
 
 

100 
(506 
obras) 

100 
(17.137.913 
espectadores) 

100 
(71.119 
milhares 
de euros) 

100 
(605 
obras) 

100 
(15.752.928 
espectadores) 

66.333 
(milhares 
de euros) 

Fonte: ICAM 
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Os filmes norte-americanos continuam a estar no topo dos catálogos das 

distribuidoras – um segmento ele próprio controlado pelas majors norte-
americanas de distribuição. Segundo o Observatório Europeu do Audiovisual, 
entre as obras distribuídas na União Europeia, cerca de 70% têm origem norte-
americana. Entre 2000 e 2004, este predomínio da cinematografia dos EUA 
sobre a europeia não se alterou. Aliás, a quota de mercado das majors norte-
americanas tem registado uma tendência de subida, em detrimento de 
distribuidores não-americanos (dados do Observatório Europeu do Audiovisual 
relativos ao período entre 2000 e 2003). As cinco majors com as maiores 
quotas de mercado concentraram cerca de 65% do mercado de distribuição 
cinematográfica na Europa. Poderá ainda mencionar-se a dificuldade de 
distribuição de filmes europeus fora dos mercados domésticos, sendo 
habitualmente evocada a fragmentação cultural e linguística. O país europeu 
onde se regista a maior circulação de filmes nacionais em território europeu é a 
França, seguida de Itália. Acentua-se também a circulação de obras com 
origem no Reino Unido noutros países europeus.  

 
Além da presença hegemónica de firmas norte-americanas no segmento 

da distribuição, poderá referir-se o investimento na produção. Nos Estados 
Unidos, o custo médio de produção de longas-metragens das maiores 
empresas de produção cinematográfica ascendia a 79 milhões de euros em 
2004 (em 2000, esse valor cifrava-se em 50,6 milhões). Em três dos principais 
mercados da UE, o custo médio de produção fixava-se, em 2004, nos 16,5 
milhões de euros no Reino Unido, 8,2 milhões em França e 3,2 milhões em 
Itália. 

 
Pode estabelecer-se uma relação entre as empresas com as maiores 

quotas nos mercados de distribuição cinematográfica, exibição cinematográfica 
e distribuição videográfica. As grandes produções norte-americanas 
encontram-se ainda entre as mais requisitadas pelos operadores televisivos 
das várias plataformas – na proporção dos elevados preços dos direitos de 
transmissão – e recolhem as maiores fatias de audiências.  

 
Como referido, o domínio do mercado de distribuição pelas majors é 

uma das razões substantivas que explicam a hegemonia da cinematografia 
norte-americana na Europa. Este segmento concentra-se nas mãos de um 
número reduzido de companhias. Há décadas, as grandes firmas de produção 
implementaram um sistema conducente à transformação do cinema numa 
grande indústria. Segundo Francis Balle (2003: 60), este objectivo foi 
alcançado através da aplicação dos seguintes princípios: divisão do trabalho e 
especialização de tarefas nos estúdios; star system, fundamental na promoção 
das obras; importância dos filmes de série A, símbolo de qualidade dos 
estúdios, mas difusão massiva de filmes de série B, menos onerosos; controlo 
da distribuição. O passo seguinte consistiu no aumento substancial dos 
orçamentos para cada filme, sem descurar a promoção e o marketing. Além do 
proteccionismo limitando a distribuição e exibição de filmes estrangeiros – 
sobretudo franceses – nas salas de cinema do país, as empresas 
empenharam-se na conquista de mercados exteriores. Durante a II Guerra 
Mundial, o cinema europeu, controlado pelo Estado, estagnou e, depois do 
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conflito, o Plano Marshall incluía contrapartidas quanto à distribuição e exibição 
de obras norte-americanas.  

 
f) Exibição cinematográfica 
 

Segundo o relatório Identification et évaluation des flux économiques et 
financiers du cinéma en Europe et comparaison avec le modèle américain, 
elaborado pela International Media Consultants Associés para a Comissão 
Europeia, em 2002, a diversidade entre os países analisados dificulta a 
identificação de uma “paisagem cinematográfica europeia”. Porém, segundo a 
mesma fonte, “deve ser sublinhado que esta diversidade é mais sensível no 
que respeita à oferta do que à procura”. Esta análise dos mercados levou a 
concluir por uma certa homogeneidade da procura na maioria dos países 
europeus (Apud Obercom, 2004: 34).  

 
Observando a lista dos filmes mais vistos na UE em 2003/2004, as 

produções de origem norte-americana (ou em co-produção maioritariamente 
norte-americana) lideraram as receitas de bilheteira. “Shrek 2”, “Harry Potter 
and the Prisioner of Askaban”, “Troy”, “The Lord of the Rings: The Return of the 
King”, “Spyder-Man 2”, “The Day After Tomorrow”, “The Incredibles”, “The Last 
Samurai” e “The Passion of Christ” foram vistos por mais de 247 milhões de 
espectadores. O primeiro filme europeu, uma co-produção liderada pelo Reino 
Unido com participação dos EUA, surge em 10.º lugar – “Bridget Jones: The 
Edge of The Reason”. No total dos 20 filmes mais vistos na Europa em 2004, 
17 eram norte-americanos ou co-produções maioritariamente norte-americanas. 
Dos filmes europeus que integram esta lista, é ainda de referir “Les Coristes” 
(co-produção maioritariamente francesa) e “Raumschiff Surprise – Periode 1” 
(Alemanha). 

 
Em 2005, filmes de magia/fantasia, ficção científica e fantástico foram 

dos mais vistos na Europa. Quatro dos mais vistos (“Harry Potter”, “Guerra dos 
Mundos”, “Charlie e a Fábrica de Chocolate” e “Crónicas de Nárnia”) baseiam-
se em trabalhos de literatura popular de autores britânicos. Aquele foi também 
um ano rico em super-produções dirigidas a um público mais juvenil. 

 
“Harry Potter and the Goblet of Fire” (co-produção liderada pelo Reino 

Unido, com participação dos EUA) obteve 41 milhões de espectadores; “Star 
Wars: Episode 3”, de origem norte-americana, foi o segundo filme mais visto na 
Europa, com 33 milhões de espectadores; “Madagascar” foi o terceiro, com 
29,5 milhões de espectadores; “War of the Worlds”, também de origem norte-
americana, foi visto por quase 24 milhões. A co-produção liderada pelo Reino 
Unido com financiamento norte-americano “Charlie and the Chocolate Factory” 
foi visto por mais de 20 milhões de espectadores. O mesmo número que viu a 
comédia norte-americana “Meet the Fockers”. “The Chronicles of Narnia” (co-
produção EUA / Nova Zelândia) foi visto por 18,7 milhões de espectadores, 
ligeiramente mais do que os espectadores que viram “Mr. And Mrs. Smith” 
(EUA). Outra comédia norte-americana, “Hitch”, surge em nono lugar, com 15,9 
milhões de espectadores. E, em 2005, 14 milhões de pessoas viram “King 
Kong” (EUA / Nova Zelândia). 
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O épico “Alexander” foi o filme europeu mais visto em 2005, com 7,5 
milhões de bilhetes vendidos no segundo ano de distribuição (co-produção 
Reino Unido, França, Holanda e EUA). O documentário francês “La Marche de 
l’Empereur”, onde se apresenta de forma humanizada o ciclo anual dos 
pinguins, foi visto por 4,3 milhões de espectadores, com a particularidade de ter 
sido, numa versão adaptada, um sucesso enorme nos EUA, onde terá vendido 
12 milhões de bilhetes. “Pride and Prejudice”, baseado na obra homónima de 
Jane Austen, uma co-produção Reino Unido, França e EUA, foi o segundo 
filme mais visto na Europa, com 4,7 milhões de ingressos. O último filme de 
Roman Polanksi, também baseado numa obra literária, “Oliver Twist”, foi visto 
por 3,9 milhões de pessoas (co-produção França, República Checa e Reino 
Unido). O último filme realizado por Woody Allen, uma co-produção Reino 
Unido, Luxemburgo e EUA, “Match Point”, foi o 13.º filme mais visto na Europa, 
em 2,7 milhões vendidos em 2005.  

 
O que se passa em Portugal? 
 
Entre 2000 e 2005, o número de espectadores desceu de 19,1 para 15,7 

milhões. Esta tendência não afecta apenas Portugal mas é comum a outros 
países. Em termos gerais, em 2005, o número de espectadores de cinema 
desceu não apenas na União Europeia mas também nos Estados Unidos e no 
Japão (estes dois últimos países terão sido até os mais afectados). Na Europa, 
Reino Unido e Itália foram os países menos tocados por esta diminuição do 
número de espectadores.  
 
Número de espectadores de cinema (em milhares) – 2000 a 2005 
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Fonte: INE 
Nota: Dados relativos a 2004 e 2005 têm como fonte o ICAM. A partir de 2004 
o ICAM implementou um novo sistema electrónico de controlo de bilheteiras. 
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Receitas brutas de bilheteira (em m€) e n.º de espectadores – 2004 e 2005 
 2004 2005 Variação em % 
Receitas 71.119 66.333 -6,7 
Fonte: ICAM 
 

Assim como se verificou uma descida do número de espectadores, 
também as receitas de bilheteira caíram 6,7% (dos 71 para os 66 milhões de 
euros) entre 2004 e 2005. A esta quebra corresponde uma diminuição de 1,3 
milhões de espectadores. 
 
N.º de filmes, n.º de espectadores e receitas brutas de bilheteira por 
origem – 2004 e 2005 

Origem 
dos filmes 

N.º filmes Em % Espectadores Em % Receita bruta 
(em milhares €) 

Em % 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Portugal 21 13 7 5 209.548 464.161 1,3 3,1 849 1.979 1,3 3,1 
Europa 80 61 26,8 23,5 754.787 1.196.356 4,7 8 3.150 5.074 4,7 8 
EUA 122 99 40,8 38,1 12.292.490 9.307.673 75,8 62,1 50.853 39.161 75,5 61,9 
Co-
produções 
Europa / 
EUA 

37 32 12,4 12,3 2.069.016 2.123.301 12,8 14,2 8.713 9.007 12,9 14,2 

Co-
produções 
Europa / 
outros 

14 17 4,7 6,5 81.205 127.666 0,5 0,9 343 526 0,5 0,8 

Co-
produções 
EUA / 
outros 

16 24 5,4 9,2 723.017 1.641.629 4,5 10,9 3.057 6.948 4,5 11 

Outros 9 14 3 5,4 91.305 140 0,6 0,9 390 592 0,6 0,9 
Total 
 

299 260 100 100 16.221.368 15.000.751 100 100 67.355 63.286 100 100 

Fonte: ICAM 
 

As obras cinematográficas norte-americanas recolhem claramente a 
preferência dos públicos nacionais e representam a maior fatia de receitas de 
bilheteira. Sem incluir as co-produções Europa/EUA, os 122 filmes norte-
americanos exibidos em Portugal, em 2004, foram vistos por mais de 12 
milhões de espectadores (75,8%) e recolheram uma receita bruta superior a 50 
milhões de euros (75,5%). No entanto, mesmo considerando a descida do 
número de espectadores, a proporção de visionamento de obras 
cinematográficas norte-americanos decresceu em 2005: as 99 obras oriundas 
dos EUA foram vistas por mais de 9 milhões de espectadores (62,1%) e 
traduziram-se em receitas superiores a 39 milhões de euros (61,9%).  

 
Em contrapartida, no mesmo intervalo temporal – e salvaguardando a 

enorme distância em relação aos resultados da cinematografia norte-americana 
–, duplicou o número de espectadores que assistiram a filmes portugueses, 
bem como as receitas de bilheteira (de 1,3 para 3,1%). Também os filmes de 
origem europeia registaram uma subida significativa de visionamento entre 
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2004 e 2005, praticamente multiplicando por dois o número de espectadores e 
as receitas de bilheteira (de 4,7 para 8%). Há um outro aspecto relevante a 
retirar dos dados disponibilizados pelo ICAM: apesar de um menor número de 
filmes portugueses e europeus ter estreado em 2005, respectivamente, 13 e 61, 
estes obtiveram uma maior rendibilidade. O número de filmes estreados não 
determina, por si só, o resultado. As obras cinematográficas de origem norte-
americana representaram cerca de 40% do número total de filmes estreados 
em Portugal em 2004 e 2005 e os resultados em termos de número de 
espectadores e de receitas de bilheteiras superaram sempre este valor. A 
diversidade de oferta nas salas de cinema portuguesas, propondo filmes de 
diversa origem, não impede o concentracionismo nas escolhas dos públicos. 
 
Filmes registados em Portugal por origem – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Portugal 11 9 15 17 16 
Europa 80 41 57 60 81 
EUA 135 129 131 133 120 
Co-
produções 
Europa / 
EUA 

6 11 10 14 36 

Co-
produções 
Europa / 
outros 

0 3 9 9 22 

Co-
produções 
EUA / 
outros 

0 0 3 2 13 

 8 14 19 24 12 
Total 
 

240 207 244 259 300 

Fonte: IGAC 
 

Em síntese, apesar de alguma recuperação da cinematografia nacional e 
europeia, os filmes norte-americanos são, massivamente, os mais vistos pelos 
espectadores portugueses. Os números falam expressivamente por si. Em 
2004, mais de 12 milhões de pessoas viram filmes de origem norte-americana, 
um valor que desce para os 9 milhões em 2005. Os filmes portugueses foram 
vistos por 209 mil espectadores em 2004 e 464 mil em 2005. “Madagascar”, 
por si só, foi visto por 700 mil espectadores em 2005, ou seja, mais do que a 
soma dos espectadores de filmes portugueses em 2004 e 2005. Há maior 
diversidade de oferta do que aquela que os públicos procuram. Os apoios e 
incentivos à distribuição e exibição são fundamentais, mas as preferências dos 
públicos são ainda mais determinantes. 

 
Em 2001, as películas “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, “American Pie 

2”, “Cast Away”, “Pearl Harbor”, “Hannibal”, “Lara Croft: Tomb Raider”, “O que 
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as Mulheres Querem”, “O Regresso da Múmia”, “Scary Movie 2” e “Shrek” 
foram vistos por cerca de seis milhões de pessoas.  

 
Em 2002, “Harry Potter e a Câmara dos Segredos” replicou o sucesso, 

bem como “O Senhor dos Anéis – As Duas Torres”, com mais de 1,8 milhões 
de espectadores. “Homem Aranha”, “Uma Mente Brilhante”, “Ocean’s Eleven”, 
“Minority Report”, “Star Wars: Episode 2”, “Vanilla Sky”, “Man in Black II” e 
“Sinais” foram vistos por perto de quatro milhões de espectadores. 

 
O último “Senhor dos Anéis – O Regresso do Rei” foi o filme mais visto 

em 2003, com 946 mil espectadores. Cerca de 738 mil espectadores viram 
“Matrix Reloaded”. Seguiram-se a animação “À Procura de Nemo”, “007: Morre 
Noutro Dia”, “Matrix Revolutions”, “American Pie – O Casamento”, “Os Piratas 
das Caraíbas”, “Bruce O Todo-Poderoso”, “Apanha-me se Puderes” e 
“Exterminador Implacável 3” – com um total agregado de quase cinco milhões 
de espectadores. 

 
Os 20 filmes mais vistos de 2004 têm produção ou co-produção norte-

americana e totalizaram 7,3 milhões de espectadores. “Shrek 2” foi o filme mais 
visto neste ano, com 770 mil espectadores, seguido de “A Paixão de Cristo”, 
“Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban”, “O Último Samurai”, “O Dia Depois 
de Amanhã”, “Homem-Aranha 2”, “Tróia”, a animação “The Incredibles”, 
“Alguém Tem de Ceder” e “Terminal de Aeroporto” – vistos por mais de 4,5 
milhões de espectadores. “Rei Artur” (co-produção EUA / Irlanda), ainda “O 
Senhor dos Anéis – O Regresso do Rei” (co-produção EUA / Nova Zelândia), 
“O Novo Diário de Bridget Jones” (co-produção EUA, França, Alemanha, 
Irlanda e Reino Unido) e “Van Helsing” (co-produção EUA / República Checa) 
foram as únicas quatro co-produções, três das quais europeias, a figurar entre 
os 20 filmes mais vistos em Portugal em 2004. 

 
É de novo um filme de animação, de origem norte-americana, que 

encabeça a lista dos 20 filmes mais vistos em Portugal em 2005: “Madagascar” 
foi visto por quase 700.000 pessoas. Há, no entanto, um dado a sublinhar em 
relação a 2005 – o facto de um filme português ficar em nono lugar na lista dos 
20 mais populares. “O Crime do Padre Amaro”, distribuído pela Lusomundo 
Audiovisuais, foi visto por mais de 317 mil pessoas. Trata-se de uma adaptação 
da obra homónima de Eça de Queiroz, com produção da SIC e da Utopia. Aliás, 
estreou-se nas salas de cinema antes de ser exibida na estação televisiva em 
episódios. O feiticeiro Harry Potter, numa obra co-produzida pelos EUA e Reino 
Unido, foi visto, em 2005, por 524 mil espectadores portugueses. Seguiram-se 
“Guerra dos Mundos”, “Mr. e Mrs. Smith”, “Uns Compadres do Pior”, “Ocean’s 
Twelve”, “Star Wars: Episode III”, “Million Dolar Baby” e a animação “Chicken 
Little”. “A Intérprete” foi o segundo filme integralmente europeu (Reino Unido) 
entre os mais vistos em Portugal no mesmo ano. A co-produção (EUA / 
Alemanha) “Quarteto Fantástico” ficou em 18.º lugar. Os primeiros 20 filmes 
mais vistos no país em 2005 totalizaram 6,7 milhões de espectadores. 

 
Destacando os filmes portugueses mais populares, “Sorte Nula”, 

produzido pela Virtual Audiovisuais, realizado por Fernando Fragata e 
distribuído pela Lusomundo Audiovisuais, foi o mais visto em 2004, com 74 mil 
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espectadores. O fenómeno “Balas e Bolinhos – O Regresso”, realizado por Luís 
Ismael e distribuído pela Lusomundo Audiovisuais, foi visto por 48 mil pessoas. 
Em terceiro lugar surge um filme produzido pela Madragoa Filmes, realizado 
por Mário Barroso, distribuído pela Atalanta Filmes e apoiado pelo ICAM – “O 
Milagre Segundo Salomé”, com 20 mil espectadores. “Portugal SA”, produzido 
pela MGN, dirigido por Ruy Guerra e distribuído pela Lusomundo Audiovisuais, 
foi visto por 19 mil espectadores, bem como “Kiss Me”, realizado por António 
da Cunha Telles, produzido pela FF Filmes Fundo e distribuído pela 
Lusomundo Audiovisuais. A “Costa dos Murmúrios”, produzido pela Filmes do 
Tejo, realizado por Margarida Cardoso e distribuído pela Atalanta Filmes, teve 
14 mil espectadores, ao passo que “Noite Escura”, de João Canijo, produzido 
pela Madragoa Filmes e distribuído pela Atalanta Filmes, foi visto por 13 mil.  

 
Foram estas as películas estreadas nas salas de cinema e que tiveram 

um total de espectadores abaixo dos 10 mil: “Lá Fora” (Madragoa Filmes, 
Fernando Lopes, Atalanta Filmes); “Tudo Isto é Fado” (Fado Filmes, Luís 
Galvão Teles, Columbia Tristar Warner); “Maria e as Outras” (Animatógrafo II, 
José de Sá Caetano, Prisvídeo); “André Valente” (Clap Filmes, Catarina Ruivo, 
Atalanta Filmes); “Sem Ela” (Filmes do Tejo, Anna de Palma, Filmes do Tejo); 
“Desassossego”, (Laranja Azul, Catarina Mourão, Atalanta Filme); “Daqui Prá 
Alegria” (Filmes do Tejo, Jeanne Waltz, Costa do Castelo Filmes); “Querença” 
(Suma Filmes, Edgar Feldman, FBF Filmes). Estes filmes foram vistos por um 
total de 233 mil espectadores. Praticamente todos os filmes portugueses 
exbidos foram apoiados pelo ICAM – exceptuando o mais visto, “Sorte Nula”.  
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Principais exibidores (com mais de três salas) – 2004 e 2005 
 2004 2005 
 Recintos Salas Espectadores Recintos Salas Espectadores 
Lusomundo 
Cinemas 

28 158 7.878.706 
(46%) 

29 179 7.246.747 
(46%) 

Socorama – 
Castello Lopes 
Cinemas 

25 105 3.337.666 
(19,5%) 

27 113 2.709.771 
(17,2%) 

Grupo Paulo 
Branco 

14 68 1,919.229 
(11,2%) 

14 68 1.843.293 
(11,7%) 

Cinemas 
Millenium 

5 45 883.967 (5,2%) 5 45 981.438 (6,2%) 

Medeia Filmes 6 18 893.654 (5,2%) 6 18 742.968 (4,7%) 
Cinemas 
Fonte Nova 

1 3 90.080 (0,5%) 1 3 75.679 (0,5%) 

Cine Rádio 
Estúdio GL 

2 2 51.528 (0,3%) 2 2 43.208 (0,3%) 

AMC – 
Actividades 
Multicinemas e 
Espectáculos 

1 20 1.828.945 
(10,7%) 

1 20 1.640.142 
(10,4%) 

New Líneo 
Cinemas de 
Portugal 

4 18 84.119 (0,6%) 3 16 324.030 (2,1%) 

UCI – Cinema 
International 
Corporation 

1 14 915.452 (6,3%) 1 14 832.741 (6,3%) 

J Gomes & CA 
/ Cinemas da 
Praça 

2 9 217.489 (1,3%) 4 14 274.396 (1,7%) 

SBC – Spean 
Bridge 
Cinemas 

1 9 507.288 (3%) 1 9 450.576 (2,9%) 

Filmitalus 2 7 138.085 (0,8%) 2 7 144.490 (0,9%) 
Teatro José 
Lúcio 

3 3 128.187 (0,7%) 3 3 83.585 (0,5%) 

Outros 58 63 182.747 (1,1%) 66 68 203.157 (1,3%) 
Total 
 

139 474 17.137.913 151 511 15.752.928 

Fonte: ICAM Nota: Em 2004, foram transmitidos dados relativos a 139 recintos e 474 salas; em 2005, 
foram transmitidos dados relativos a 151 recintos e 511 salas de cinema.  
 

Os principais exibidores concentram o número de ecrãs e o número de 
espectadores e coincidem com os principais agentes de distribuição (cinema e 
vídeo). Na exibição destacam-se, em 2004 e 2005, a Lusomundo Cinemas, 
Socorama – Castello Lopes Cinemas e Grupo Paulo Branco, pelo maior 
número de recintos, salas e espectadores. Os três exibidores concentram cerca 
de 75% do total de espectadores. 
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No intervalo entre 2000 e 2004, verificou-se a progressiva substituição 
do VHS pelo DVD, uma realidade confirmada pelo volume de receitas, pelo 
número de títulos lançados e registados e pelas unidades comercializadas. 
Pelas suas características tecnológicas, o DVD abarca novas possibilidades de 
integração multimédia – além da compatibilidade com o computador, é também 
um suporte musical interessante e permite a apresentação de extras 
(entrevistas com intervenientes, banda sonora, trailer, etc.) relacionados com a 
obra.  

 
O DVD veio imprimir um novo dinamismo ao negócio de vídeo, 

potenciando o aumento global dos níveis de rendibilidade deste mercado. Este 
canal de distribuição tornou-se uma das mais significativas janelas de 
exploração das obras cinematográficas e audiovisuais. Salienta Vogel (1994) 
que os designados “mercados secundários” mudaram decisivamente a 
estrutura financeira e de marketing da indústria audiovisual a partir dos anos 80. 
Na perspectiva de Zerdick et al. (2000), “a cadeia de valor e a cadeia de 
exploração em várias janelas do filme estão intimamente interrelacionadas” 
(Apud Obercom, 2004: 69).  

 
Para o sucesso do suporte DVD contribuíram decisivamente a oferta e o 

preço dos equipamentos; banalizou-se, igualmente, a venda a baixo custo ou a 
oferta de DVD como produtos associados da imprensa. Naturalmente, os 
índices galopantes de pirataria e de contrafacção de DVD constituem um factor 
de grande preocupação não apenas para a indústria como também para as 
autoridades fiscais. 
 

a) Indicadores económicos 
 
Volume de negócios de venda e aluguer de VHS e DVD (em m€) – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 
Venda VHS 34.800 32.400 31.300 21.000 
Aluguer VHS 14.000 13.000 9.400 4.700 
Sub-Total 
VHS 

48.800 45.400 40.700 25.700 

Venda DVD 7.500 18.800 40.900 64.700 
Aluguer DVD 1.200 3.500 10.100 17.900 
Sub-Total 
DVD 

8.700 22.300 51.000 82.600 

Total 
VHS+DVD 
 

57.500 67.700 91.700 108.300 

Fonte: IVF / OEA / Screen Digest 
 
 
 
 

5. Vídeo (VHS e DVD) 
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Segundo a International Video Federation, o segmento do VHS registou 
uma quebra continuada em termos de volume de negócios entre 2000 e 2003, 
dos 48,8 para os 25,7 milhões de euros. O DVD, pelo contrário, registou uma 
evolução notável entre 2000 e 2003, quase multiplicando por dez o seu volume 
de negócios (de 8,7 milhões de euros em 2000 para 82,6 milhões em 2003).  
 
Receitas de venda e aluguer de VHS e DVD Associados da APEV (em m€) 
– 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Vendas 
VHS 

24.870 22.679 22.366 14.976 8.619 

Aluguer 
VHS 

9.756 9.560 7.198 3.425 406 

Sub-Total 34.626 32.239 29.564 18.401 9.025 
Vendas 
DVD 

4.559 15.759 34.385 54.392 61.500 

Aluguer 
DVD 

748 2.675 7.046 12.089 14.880 

Sub-Total 5.307 18.434 41.431 66.481 76.380 
Total 
VHS+DVD 
 

39.933 50.673 70.995 84.882 85.405 

Fonte: APEV 
 

Dados da Associação Portuguesa de Editores de Videogramas (APEV), 
relativos aos associados desta organização, revelam o mesmo quadro 
evolutivo em relação ao VHS e ao DVD, indiciando a substituição gradual do 
primeiro pelo segundo. Em 2004, as receitas resultantes da venda e aluguer de 
VHS somaram 9 milhões de euros, contra 76,3 milhões obtidos no segmento 
DVD. Em termos agregados, o sector do vídeo registou margens de 
crescimento de 27% (entre 2000 e 2001), 40% (entre 2001 e 2002), 20% (entre 
2002 e 2003) e de apenas 1% (entre 2003 e 2004). 
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b) Consumo 
 
Número de videogravadores e de leitores de DVD nos lares (em milhares) 
– 2002 a 2004 
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Fonte: Marktest 
 
 

Segundo a Marktest, o número de lares que possuem videogravador não 
se alterou entre 2002 e 2004; em contrapartida, o crescimento da taxa de 
penetração, nos lares, de leitores de DVD, tem registado um ritmo acelerado. 
Em 2000, apenas 175 mil lares estavam equipados com leitor de DVD. Esse 
número incrementou-se para 1.156 milhares em 2004. 
 
Títulos em VHS e DVD licenciados pela IGAC – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
VHS 2.254 2.057 1.700 1.648 879 
DVD 1.737 1.174 2.928 3.734 4.809 
Total 
 

3.991 3.231 4.628 5.382 5.688 

Fonte: IGAC 
 

O licenciamento de novos títulos de VHS para venda e aluguer registou 
uma tendência de descida em Portugal a partir de 2001: neste ano, foram 
licenciados pela IGAC 2.254 títulos em VHS, tendo este número descido para 
879 em 2004. Contrariamente, o licenciamento de novos títulos de DVD para 
venda e aluguer conheceu um crescimento exponencial no período temporal 
analisado, quase triplicando entre 2000 e 2004 (de 1.737, em 2000, para 4.809, 
em 2004).  
 
Origem dos títulos licenciados em VHS e DVD (em %) – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
EUA 48 50 46 44 45 
UE 46 42 44 43 42 
Co-
produções 

1 1 2 3 2 

Outros 5 7 8 10 11 
Fonte: IGAC 
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EUA e União Europeia constituem os dois principais pontos de origem 

dos títulos licenciados em VHS e em DVD, com ligeira vantagem do primeiro, 
facto que não se alterou entre 2000 e 2004. Verifica-se, neste segmento, uma 
diferença importante em comparação com o cinema na perspectiva do número 
de títulos licenciados, embora apenas o cruzamento com uma análise das 
receitas das obras licenciadas permita inferir o respectivo peso de cada ponto 
de origem.  
 
 
 
c) Distribuição videográfica 
 
Quotas de mercado de venda de VHS e DVD das majors (em %) – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Buena 
Vista 

26 17,7 18,1 13,4 12,8 

Columbia 1,8 10,2 9,1 3 2,5 
Fox 8,6 11 10 10,3 9,2 
Paramount 0,4 6,6 4,6 3,6 2,5 
Universal 1,5 9,7 10,3 9,9 12,5 
Warner 11,5 14 9,5 11,7 10,3 
Total 
 

49,8 69,2 61,6 51,9 49,8 

Fonte: APEV 
 
Quotas de mercado de aluguer de VHS e DVD das majors (em %) – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Buena 
Vista 

4,9 4,5 3 5,2 7,5 

Columbia 12,3 16,8 11,5 8 6 
Fox 11,5 10,9 9,8 11,8 10,4 
Paramount 4,3 7,2 5,1 4,2 4,9 
Universal 5,8 11,7 13,4 11,6 13,1 
Warner 10,2 9,1 12,9 9,3 8,6 
Total 
 

49 60,2 55,7 50,1 50,5 

Fonte: APEV 
 

Entre 2000 e 2004, as majors – Buena Vista, Columbia, Fox, Paramount, 
Universal e Warner – continuaram a controlar mais de metade do mercado 
nacional de venda e de aluguer de VHS / DVD. Entre as empresas nacionais 
de venda e aluguer de VHS e DVD associadas da APEV destacam-se a 
Lusomundo Audiovisuais e a LNK como detendo as quotas de mercado mais 
elevadas nos últimos anos. 
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O segmento da rádio é habitado, de forma desigual, por quatro grandes 
grupos nacionais, por um lado, e por centenas de pequenas rádios locais, por 
outro. A RDP depende do financiamento público, recolhendo a maior parte das 
verbas resultantes da contribuição para o audiovisual, cobrada juntamente com 
a factura de electricidade. Rádio Renascença, Media Capital Rádios e TSF 
concentram a maior parcela do investimento publicitário neste meio.  

 
O panorama da rádio em Portugal não se alterou substancialmente entre 

2000 e 2005. O Grupo Renascença – onde se integram a Rádio Renascença e 
a RFM – continua a liderar o segmento em todos os níveis de caracterização 
sociográfica dos públicos.  

 
A excepção a este quadro de constância será o reforço da presença da 

Media Capital no sector, através da Media Capital Rádios, dando seguimento a 
uma estratégia iniciada em 1997 com a compra da Rádio Comercial à 
Presslivre. Actualmente, o portfolio de rádios do grupo é constituído pela Rádio 
Comercial, Rádio Clube Português, Rádio Cidade, Best Rock FM e o portal 
online Cotonete. Depois da televisão, a rádio, juntamente com o outdoor, 
constituem o segundo segmento do grupo em termos de receitas, com um peso 
de 7% em 2005. O grupo estima, ainda, que detém uma quota de mercado de 
30% neste segmento em termos de investimento publicitário [dados de 
empresa]. 

 
No caso da TSF, é pertinente sublinhar a aquisição do grupo onde se 

integra, a Lusomundo, pela Controlinveste, em 2005. Quanto aos canais da 
RDP, saliente-se a reestruturação operada em 2002 e 2003, no âmbito de uma 
reforma mais alargada que incidiu sobre os activos de media do sector público.  

 
Em matéria de programação, é pela manhã que se regista o principal 

“pico” de audiência da rádio, um “horário nobre” distendido das 06h30 às 10h30. 
O final da tarde constitui outro momento importante do quotidiano da rádio. Isto 
acontece, evidentemente, porque a rádio acompanha a própria cadência do 
ritmo quotidiano dos seus públicos. As manhãs e os finais de tarde são, assim, 
preenchidos por programas que integram, como elementos fundamentais, 
música, informação, diálogo e entretenimento. A apresentação – que estimula a 
proximidade e a interactividade com o ouvinte – é estilizada e muito marcada 
pelas características manifestas do animador. Em 2003, Luís Montez 
sintetizava esta estratégia comunicativa nos seguintes termos: “Cada 
comunicador deve ter uma personalidade própria, para os ouvintes poderem 
escolher os da sua preferência. Deverá haver um mais ‘certinho’, outro mais 
‘louco’ e uma mulher” (Única, 22 Fev. 2003). Rádios mais direccionadas para 
um público jovem consolidaram o seu espaço: Antena 3, Mega FM, Best Rock 
FM. O mesmo sucedeu com rádios alternativas como Radar, Oxigénio ou 
Marginal. 

 

6. Rádio 
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Nos últimos anos, observou-se também uma diversificação dos suportes 
de escuta da rádio, com impacto nas modalidades de utilização deste meio, 
onde se incluem Internet, rede de cabo, telemóvel, podcast. A Cotonete, portal 
de rádios da Media Capital, assenta num conceito inovador em Portugal de 
rádio personalizada de acordo com os gostos pessoais dos ouvintes. No 
momento em que o projecto completou cinco anos, em Setembro de 2006, 
somava mais de 30.000 “rádios pessoais”. Nas palavras de Carlos Marques, 
director-geral de mutimédia da Media Capital Rádios, “a audiência de rádio não 
está a baixar. A forma como as pessoas a ouvem é que está a mudar” (Público, 
15 Set. 2006). 
 

a) Consumo 
 

Entre 2002 e 2005, as rádios do Grupo Renascença Rádio Renascença e 
RFM mantiveram a liderança enquanto as estações com a mais elevada 
audiência média, seguindo-se o Grupo Media Capital, o Grupo RDP e a TSF.  
 
Audiência Média (em %) – 2002 a 2005 
 2002 2003 2004 2005 
Total Rádio 5.8 7.0 6.4 6.7 
Grupo RR 2.6 3.2 2.5 2.5 
RFM 1.3 1.7 1.4 1.4 
R. 
Renascença 

1.2 1.2 1.0 1.0 

Mega FM 0.1 0.2 0.1 0.1 
Grupo Media 
Capital 

1.3 1.3 1.5 1.5 

Comercial FM 0.6 0.6 0.6 0.6 
Cidade FM 0.3 0.3 0.4 0.5 
RCP - 0.2 0.3 0.3 
Best Rock FM - 0.1 0.1 0.1 
Grupo RDP 0.6 0.8 0.7 0.8 
Antena 1 0.3 0.3 0.3 0.4 
Antena 2 0.0 0.1 0.0 0.0 
Antena 3 0.2 0.3 0.3 0.3 
TSF 0.3 0.4 0.4 0.4 
Fonte: Marktest 
 

O share de audiência confirma a liderança do Grupo Rádio Renascença, 
embora com uma tendência de descida entre 2003 e 2005. O Grupo RDP, do 
sector público, registou uma tendência de subida do share de audiência desde 
2002, reflectida em particular nas Antenas 1 e 3. A TSF também se caracteriza, 
neste intervalo temporal, pela subida do share de audiência  
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Share de Audiência (em %) – 2002 a 2005 
 2002 2003 2004 2005 
Total Rádio 100 100 100 100 
Grupo RR 45,5 45,5 39,6 37,6 
RFM 23,2 24,9 22,4 21,2 
R. 
Renascença 

20,1 18,1 15,2 14,3 

Mega FM 2,0 2,2 1,8 2,0 
Grupo Media 
Capital 

22 18,8 23,4 22,7 

Comercial FM 9,9 8,4 9,9 9,5 
Cidade FM 5,5 3,3 5,2 6,7 
RCP - 3 5,8 4,8 
Best Rock FM - 1,5 2 1,3 
Grupo RDP 9,4 10,2 10,7 12,2 
Antena 1 4,6 4,7 4,9 5,9 
Antena 2 0,7 0,7 0,6 0,7 
Antena 3 3,8 4,5 4,9 5,1 
TSF 4,5 5,6 5,8 6,5 
Fonte: Marktest 
 
Share de Audiência por Grupos (em %) – 2005 

37,6

22,7

12,2

6,5

Grupo RR Grupo Media Capital Grupo RDP TSF  
Fonte: Marktest 
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b) Perfil dos públicos de rádio 
 
Tempo Médio de Audiência (hh:mm) – 2002 a 2005 
 TOTAL 2002 TOTAL 2003 TOTAL 2004 TOTAL 2005 
Total Rádio 03:11 03:26 03:20 03:19 
Grupo RR 03:04 03:14 03:01 02:59 
RFM 03:16 03:29 03:13 03:07 
R. 
Renascença 

02:51 02:54 02:42 02:41 

Mega FM 02:23 02:28 02:22 02:31 
Grupo Media 
Capital 

02:51 02:59 02:54 02:49 

Comercial FM 02:44 02:52 02:47 02:48 
Cidade FM 02:28 02:32 02:35 02:32 
RCP - 03:10 03:06 02:53 
Best Rock FM - 02:49 02:38 02:33 
Grupo RDP 02:41 02:42 02:30 02:35 
Antena 1 02:35 02:29 02:20 02:16 
Antena 2 02:43 02:58 02:40 02:30 
Antena 3 02:46 02:51 02:34 02:46 
TSF 02:19 02:31 02:15 02:17 
Fonte: Marktest 
 

Perfil sociográfico das audiências de rádio (em %)
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Grande Lisboa, Litoral Norte e Interior foram as regiões do país onde se 
registaram os maiores índices de audição de rádio entre 2000 e 2004. Se, no 
Interior, essa escuta foi sempre constante (21%), observaram-se ligeiras 
variações na Grande Lisboa e no Litoral Norte. Grande Porto e Sul foram, em 
contrapartida, as regiões onde menos rádio se ouviu neste intervalo temporal. 

 
Embora se note uma certa uniformidade na repartição das audiências de 

rádio por estrato social, os valores mais altos foram registados entre as classes 
C1 e C2. 

 
Genericamente, os homens ouvem mais rádio do que as mulheres, 

numa distribuição de 55%-44%, constante entre 2000 e 2004. 
 
A rádio é sobretudo consumida por públicos entre os 18 e os 44 anos. O 

grupo dos 15 aos 17 anos foi aquele que ouviu menos rádio neste intervalo, 
com tendência de descida.  

 
O estudo do OberCom “Públicos e Consumos de Media: Rádio” – 

integrado no projecto “A Sociedade em Rede”, realizado em 2004/2005 por 
uma equipa do CIES - Centro de Investigação e Estudos em Sociologia – 
fornece uma visão mais detalhada dos perfis de públicos da rádio portuguesa1. 
A RFM, que lidera as audiências, é genericamente a rádio mais ouvida por 
públicos com diferentes escolaridades. No entanto, os públicos menos 
escolarizados tendem também a preferir a Rádio Renascença, Rádio Comercial 
e Rádio Cidade. Os públicos com o ensino superior tendem a optar também 
pela TSF.  

 
Numa caracterização dos públicos por género, homens e mulheres 

tendem a preferir as mesmas estações. A maior discrepância regista-se no 
caso da TSF, mais ouvida por homens. 

 
No que toca a uma caracterização por categoria profissional, a RFM 

apresenta um público bastante heterogéneo, embora tenha menor 
representação entre os trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca e 
as domésticas. A Rádio Renascença, por seu turno, é a rádio preferida de 
domésticas e trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca. 

 
O questionário revela ainda que: 
* comparando TSF e Antena 1, a primeira tem maior representatividade 

em todas as categorias profissionais; 
* comparando Antena 3 e Mega FM, a primeira tem maior 

representatividade em todas as categorias; 
* comparando Rádio Comercial e Rádio Cidade, a primeira tem maior 

representatividade entre os dirigentes das empresas e do Estado, técnicos e 
profissionais científicos e liberais, técnicos profissionais de apoio, empregados 
administrativos, trabalhadores dos serviços e vendedores. Ambas têm igual 
representatividade no grupo de trabalhadores qualificados da agricultura e da 
pesca. A Rádio Cidade tem maior representatividade entre os trabalhadores 
                                                 
1  O questionário realizado incluiu as seguintes estações: RFM, Rádio Renascença, Rádio 
Comercial, Rádio Cidade, Antena 1, Antena 3 e TSF. 
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qualificados, trabalhadores não qualificados, domésticas (0% de audiência da 
Rádio Comercial) e estudantes; 

* os trabalhadores qualificados da agricultura e pesca não ouvem Antena 
1, Mega FM e Antena 3; 

* as domésticas não ouvem Mega FM, Rádio Comercial e Antena 3. 
 

c) Geografia das rádios locais 
 

O número de rádios locais evoluiu, de 2000 a 2004, de 311 para 397. 
Verifica-se uma maior concentração das pequenas estações em Lisboa, Porto, 
Aveiro, Viseu, Faro, Santarém, Coimbra e Regiões Autónomas. 
 
Rádios locais por distrito 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Aveiro 26 26 27 27 27 
Beja 9 11 10 11 11 
Braga 17 17 18 18 19 
Bragança 8 11 13 14 14 
Castelo 
Branco 

10 12 15 15 15 

Coimbra 17 17 17 19 20 
Évora 10 13 13 13 13 
Faro 22 20 23 25 26 
Guarda 7 11 9 10 10 
Leiria 18 18 18 19 19 
Lisboa 26 27 28 31 31 
Portalegre 3 10 7 10 10 
Porto 29 30 28 28 28 
RA 
Madeira 

9 14 15 20 19 

RA Açores 13 19 27 33 34 
Santarém 23 23 27 27 27 
Setúbal 20 20 20 20 20 
Viana do 
Castelo 

12 12 14 14 14 

Vila Real 12 14 12 13 12 
Viseu 20 23 24 27 28 
Total 
 

311 347 365 394 397 

Fonte: ANACOM 
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Do ponto de vista da propriedade, o panorama do sector da imprensa 
alterou-se significativamente desde 2000, sublinhando-se a venda da 
Lusomundo Media pela PT à Controlinveste, as sucessivas aquisições de 
títulos pela Cofina Media e a retirada da Media Capital do segmento dos jornais. 

 
A Media Capital vende, em 2001, o “berço” do grupo, o Independente, a 

um grupo de accionistas liderado por Inês Serra Lopes. Dissolve-se a parceria 
com a Recoletos, através da venda a esta última de 50% da Económica, onde 
se integram o Diário Económico e o Semanário Económico. A holding não se 
retira totalmente deste segmento, investindo em magazines especializados 
como a Lux, Lux Woman e Maxmen. 

 
Em 2005, a aquisição da Lusomundo Media à PT Multimédia 

transformou a Controlinveste Media num dos maiores grupos portugueses de 
media, com importantes activos na imprensa (Diário de Notícias, Jornal de 
Notícias, 24 Horas, Tal & Qual e o desportivo O Jogo). 

 
O grupo Cofina iniciou o investimento no sector dos media em 1999. Em 

pouco mais de seis anos, adquiriu a Mediafin (Jornal de Negócios), Investec 
(Record, Máxima), Ferreira & Bento (Automotor, PC Guia, entre outros) e 
Presslivre (Correio da Manhã). Mediante acordo com a Condé Nast, edita em 
Portugal a Vogue e a GQ. Adquiriu ainda a TV Guia ao Estado em 2002. Em 
2004, lança o seu primeiro título original, a Sábado. 

 
A Impresa não registou alterações significativas no sector da imprensa, 

continuando a ser, a nível nacional, o grupo editor do maior semanário 
(Expresso), da newsmagazine com maior circulação (Visão) e do mais alargado 
e heterogéneo portfolio de revistas. A edição portuguesa do Courrier 
International e a FHM são os mais recentes títulos do grupo. 

 
Neste período, é assinalável a expansão da imprensa gratuita diária. 

Com excepção de publicações de carácter mais institucional, os principais 
títulos estão concentrados nas mãos de grandes grupos editores nacionais: 
Impresa (Jornal da Região), Cofina Media (Destak) e Media Capital (Metro). 

 
A Capital e o centenário Comércio do Porto, adquiridos em 2001 pela 

Prensa Ibérica, grupo espanhol especializado em imprensa regional, fecharam 
portas em 2005. Cerca de um ano depois, foi anunciado o fim do Independente. 
Quanto a novos títulos de expansão nacional, em 2004 é lançada a 
newsmagazine Sábado, editada pela Cofina. Em Setembro de 2006, nasce o 
Sol, pela mão de um grupo de accionistas liderado por José António Saraiva, 
ex-director do Expresso. 

 
 
 
 

7. Imprensa 



  73

 
a) Investimento publicitário 

 
Investimento publicitário em imprensa (em m€ e em %) – 2004 e 2005 
Tipo de Meio Valores 2004 em % Valores 2005 em % 
Imprensa 762.920,9 27,3 542.628 18,3 
Fonte: INE 
 
Investimento publicitário por tipo de publicação (em m€ e em %) - 2002 a 
2004 
 2002 2003 2004 
Informação geral 284.666 298.282 342.078 
Em % 51,0 50,3 50,6 
Desporto/ 
Automóvel 

47.835 46.753 59.238 

Em % 8,6 7,9 8,8 
Sociedade 40.422 44.026 42.463 
Em % 7,2 7,4 6,3 
Femininas/Moda 38.237 44.387 47.798 
Em % 6,8 7,5 7,1 
Imprensa 
Regional 

33.243 38.676 49.956 

Em % 6,0 6,5 7,4 
Economia/ 
Negócios/Gestão 

30.041 32.878 36.038 

Em % 5,4 5,5 5,3 
Televisão/Jogos 9.778 12.095 14.244 
Em % 1,8 2,0 2,1 
Sub-total 484.222 

 
517.097 591.815 

Em % 86,7 87,3 87,6 
Outros 74.108 75.451 83.659 
Em % 13,3 12,7 12,4 
Total do 
investimento 
publicitário em 
imprensa 
 

558.330 592.548 675.474 

Em % 
 

100 100 100 

Fonte: Marktest / Mediamonitor 
 

Segundo o INE, o investimento publicitário em imprensa foi avaliado, em 
2004, em 763 milhões de euros, representando este meio uma quota de 
mercado de 27,2%; em 2005, representou 18,3% (542,6 milhões de euros). 

 
Já a Marktest / Mediamonitor aponta para um crescimento do 

investimento publicitário em imprensa de 6,1% entre 2002 e 2003 (dos 558 
para os 592 milhões) e de 14% entre 2003 e 2004 (para os 675 milhões). 
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 Analisando de forma mais detalhada a distribuição da publicidade por 
tipos de publicações, entre 2002 e 2004 os títulos de Informação Geral 
representaram, de per se, mais de 50% do investimento publicitário do 
segmento. Títulos especializados em Desporto/Automóvel corresponderam à 
segunda quota mais elevada do segmento (8,8% em 2004). Sociedade, 
Femininas/Moda, Imprensa Regional, Economia/Negócios/Gestão e 
Televisão/Jogos constituíram igualmente grupos de publicações com 
significativas fatias de investimento publicitário. Neste período temporal, 
registou-se uma tendência de descida entre as publicações de Sociedade e 
Femininas/Moda e de subida entre os títulos de Imprensa Regional.  
 

b) Comparativo internacional 
 

Alemanha (368 diários, para uma população adulta de 70,5 milhões de 
pessoas), Espanha (139, para uma população adulta de 37 milhões) e Reino 
Unido (104, para uma população adulta de 47,3 milhões) são os países da 
União Europeia com maior número de jornais diários, segundo os indicadores 
da World Association of Newspapers (WAN). Pode estabelecer-se, nestes 
casos, uma correlação entre o número de títulos e a dimensão da população 
adulta. Fora da Europa, assinale-se o número de diários nos EUA, acima dos 
1.400, para uma população adulta de 213,4 milhões de pessoas.  

 
Quanto aos não-diários, Reino Unido apresenta o maior número, 531, 

seguido pela Lituânia (315, para uma população adulta de 2,7 milhões), 
Hungria (211, para uma população adulta de 8,5 milhões), Eslovénia (178, para 
uma população adulta de 1,7 milhões), Finlândia (148, para uma população 
adulta de 4,3 milhões) e Irlanda (111, para uma população adulta de 3,2 
milhões). Entre os novos Estados da União Europeia para os quais há 
informação disponível detecta-se uma tradição de mais frequente leitura de 
jornais não-diários em comparação com a de diários (o mesmo sucede, por 
exemplo, na República Checa, mas não na Polónia). Fora da UE, os EUA 
registam um número de não-diários de 6.659.  

 
Os indicadores da WAN em relação a Portugal encontram-se 

obviamente subavaliados, não incluindo a maior parte dos títulos locais e 
regionais. 
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Número de jornais diários e não-diários pagos por população adulta – 
2005 
 Diários Não-diários População adulta 

(milhares) 
Alemanha 368 27 70.576 
Áustria 17 101 6.849 
Bélgica 28 - 8.651 
Chipre 8 (2004) - 617 
Dinamarca 31 1 4.394 
Eslováquia 9 - 4.276 
Eslovénia 8 178 1.716 
Espanha 139 - 37.084 
Estónia 11 - 1.140 
Finlândia 53 148 4.321 
França 85 - 48.910 
Grécia 34 15 8.793 
Holanda 35 40 (2004) 13.297 
Hungria 38 211 8.503 
Irlanda 8 111 3.262 
Itália 91 - 50.206 
Letónia 22 64 1.965 
Lituânia 21 (2004) 315 (2004) 2.748 
Luxemburgo 6 (2004) 11 (2004) 370 
Malta 4 4 329 
Polónia 43 15 31.797 
Portugal 15 18 8.311 
Reino Unido 104 531 47.393 
República 
Checa 

84 96 8.657 

Suécia 88 78 7.487 
Fora da UE 
Japão 107 - 109.953 
EUA 1.452 6.659 213.453 
Fonte: WAN 
 

Em matéria de circulação, e com o objectivo de obtermos alguma 
comparabilidade, restringimos a análise aos países cuja dimensão populacional 
é idêntica ou inferior à portuguesa (Grécia, Bélgica, República Checa, Hungria, 
Suécia, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Letónia e Luxemburgo). 
Portugal apresenta, entre este conjunto de países, dos valores mais baixos em 
termos de circulação de diários (570 mil) e de circulação média por população 
adulta (68,6 exemplares por mil). Quanto aos semanários, os indicadores 
revelam-se ainda mais decepcionantes: circulação de 347 mil e circulação 
média de 41,8 exemplares por mil habitantes. Com excepção da Grécia, para 
os jornais diários, Portugal regista os mais baixos níveis de circulação de 
jornais por mil habitantes dos países analisados para os quais existem dados 
disponíveis. Os mais elevados níveis de circulação por mil habitantes são 
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registados na Finlândia, Suécia, Áustria, Luxemburgo e Dinamarca, para os 
diários, e na Irlanda, Letónia e Luxemburgo, para os não-diários. 
 
Cruzamento da circulação média de diários e não-diários (milhares) com a 
circulação média por população adulta (por mil habitantes) – 2005 
Países Diário

s 
Circulação média / 
população adulta 
(cópias por 000) 

Não-
diários 

Circulação média / 
população adulta 
(cópias por 000) 

Populaçã
o adulta 

Grécia 593 67,4 547 62,2 8.793 
Bélgica 1.466 169,5 - - 8.651 
República 
Checa 

1.742 201,2 566 65,4 8.657 

Hungria 1.460 171,7 -  8.503 
Portugal 570 68,6 347 41,8 8.311 
Suécia 3.603 481,2 395 52,8 7.487 
Áustria 2.153 314,4 - - 6.849 
Dinamarca 1.290 293,6 - - 4.394 
Finlândia 2.240 518,4 934 216,2 4.321 
Irlanda 758 232,3 897 274,9 3.262 
Letónia 348 177,1 538 273,8 1.965 
Luxemburgo 115 

(2004) 
310,6 80 

(2004) 
216,2 370 

Fonte: WAN 
 

c) Caracterização dos leitores 
 
Alcance dos jornais (em %) - 2005 
Todos os adultos Homens Mulheres 
82,3 89,1 76,1 
Fonte: WAN 
 
Estrutura de idade da leitura de jornais (em %) - 2005 
 Da leitura Alcance diário 
15-17 4,9 89,4 
18-24 14 93,3 
25-34 20,4 93,4 
35-44 18,8 89,9 
45-54 16,2 86,9 
55-64 12,3 78 
+65 13,4 56,3 
Fonte: WAN 
 

Segundo os dados oficiais da WAN, em Portugal, os jornais alcançam, em 
média, 82,3% da população adulta, sendo que este valor se distribui de forma 
diferenciada por género: 89,1% de homens e 76,1% de mulheres. Observando 
o alcance diário de jornais por idade, verifica-se uma diminuição a partir de 
grupos etários acima dos 55 anos. Quando à distribuição da leitura por 
escalões etários, é o grupo dos 25 aos 44 anos que revela um maior índice de 



  77

leitura (39,2%). Os jovens dos 15 aos 17 anos são os que menos lêem jornais 
(4,9%). 
 
 

d) Circulação de jornais diários e não-diários 
 

Mesmo com quebras de circulação, a revista Maria, decana das publicações 
femininas em Portugal e editada pela Impala, continua a ser a publicação com 
maior circulação em Portugal (257 mil exemplares por edição).  
 
Principais empresas editoras de jornais (inclui newsmagazines e gratuitos) - 
2005 
Editora  Grupo Títulos Total circulação 
Global Notícias Controlinveste 

Media 
Diário de Notícias (12,4%) 
Jornal de Notícias (32,2%) 
24 Horas (16,7%) 
Diário de Notícias da 
Madeira (5,2%) 
Açoriano Oriental (1,4%) 
O Jogo (14,7%) 
Ocasião (6,5%) 
Tal & Qual (5,7%) 
Jornal do Fundão (5,2%) 

306.192 
(100%) 
 

Presselivre Correio da Manhã (30,0%) 
Sábado (12,9%) 

Edisport Record (22,0%) 
Transjornal Destak (32,8%) 
Mediafin 

Cofina Media 
 

Jornal de Negócios (2,3%) 

394.629 
(100%) 

Metro News Pub. Media Capital Metro Portugal (100%) 121.134 
(100%) 

Sojornal Expresso (16,7%) 
Edimpresa Visão (13,0%) 
Publiregiões 

Impresa 
 

Jornal da Região, várias 
edições (54,4%) 

765.484 
(100%) 
 

Público – Comunicação 
Social 

Sonae Público (100%) 50.701 
(100%) 

Impala Impala Focus (100%) 22.500 
(100%) 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 
 
 
 

Cruzando os títulos e a respectiva circulação por grupos editores, 
conclui-se que a Impresa concentrou em 2005 o mais elevado nível de 
circulação por edição – 765 mil –, seguindo-se a Cofina Media (394 mil), a 
Controlinveste Media (306 mil) e a Media Capital (121 mil, referente ao gratuito 
Metro). A Sonae publica apenas um título, o Público, com uma circulação em 
2005 de 50 mil exemplares. A Impala – que edita exclusivamente revistas – 
integra este quadro com a publicação Focus, com uma circulação de 22 mil 
exemplares. 
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Circulação dos jornais nacionais de informação geral, desportivos, 
económicos e newsmagazines, diários e não-diários – 2000 e 2005 

2000 2005 Título 
Circulação (em%) Circulação (em %) 

Evolução % 

Diários 
24 Horas 7,2 14,3 104,6 
Correio da Manhã 26,9 33,1 26,7 
Diário de Notícias 19,7 10,6 -44,4 
Jornal de Notícias 30,2 27,6 -6 
Público 16,0 14,2 -8,4 
Total 346.914 

(100%) 
356.765 
(100%) 

2,8 

Semanários 
Expresso 66,2 81,2 -7,5 
Independente 16,1 7,8 -63,2 
Tal & Qual 17,7 11,0 -53,1 
Total 209.163 

(100%) 
157.910 
(100%) 

-24,5 

Desportivos 
A Bola - - - 
O Jogo 27,1 34,0 15,5 
Record 72,9 66,0 -16,8 
Total 143.348 131.842 -8,0 
Económicos 
Diário Económico 29,9 39,2 5,6 
Jornal de Negócios 28,6 (ainda semanário) 25,7 -27,6 
Semanário Económico 41,5 35,2 -31,6 
Total 42.920 

(100%) 
34.617 
(100%) 

-19,3 

Newsmagazines 
Focus 23,9 13,0 -32,3 
Sábado - 29,4 - 
Visão 76,1 57,6 -5,9 
Total 139.187 

(100%) 
173.101 
(100%) 

24,4 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
Nota: A Bola não é auditada pela APCT 
 

Uma análise comparativa dos jornais nacionais de informação geral, 
desportivos, económicos e newsmagazines, diários e não-diários, em 2000 e 
2005, confirma um decréscimo da circulação em praticamente todos os títulos 
analisados. Os jornais com características mais populares Correio da Manhã e 
24 Horas constituem excepção a esta tendência negativa, com crescimentos de, 
respectivamente, 26,7% e 104,6%. Com efeito, o Correio da Manhã superou, 
neste período, a liderança do Jornal de Notícias entre os diários de informação 
geral. O Diário de Notícias foi o jornal que registou as maiores quebras de 
circulação entre os diários: -44,4%. No agregado dos cinco diários nacionais de 
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informação geral registou-se, no entanto, uma ligeira subida da circulação de 
2,8%.  

Todos os semanários nacionais de informação geral registaram quebras, 
sendo as mais acentuadas as do Independente (-63,2%) e do Tal&Qual (-
53,1%). Não obstante, o Expresso confirmou a sua liderança entre os 
semanários nacionais. Em termos agregados, este segmento recuou 24,5%.  

A circulação de O Jogo subiu 15,5% mas o desempenho do Record (-
16,8%) conduziu a uma diminuição no segmento dos jornais desportivos de 8%.  

Entre os económicos, o Jornal de Negócios e o Semanário Económico 
apresentam descidas de, respectivamente, 27,6 e 31,6%, ao passo que o 
Diário Económico aumentou a circulação em 5,6%. Em termos agregados, o 
conjunto dos jornais económicos registou uma descida de 19,3%. 

O segmento das newsmagazines conta, em 2005, com mais uma 
publicação, a Sábado, o que explica o aumento de circulação deste segmento 
em 24,4%, não obstante as descidas de circulação registadas pela Focus e 
pela Visão.  
 
Circulação dos Jornais Nacionais de Informação Geral Diários e Não-Diários (em 
%) (inclui newsmagazines) – 2005 
Jornais  Editor Circulação 
Diários 
Correio da Manhã Presselivre 33,1 
Jornal de Notícias Global Notícias 27,6 
24 Horas Global Notícias 14,3 
Público Público 14,2 
Diário de Notícias Global Notícias 10,6 
Total  356.765 

(100%) 
Semanários 
Expresso Sojornal 81,2 
Tal & Qual Global Notícias 11,0  
Independente  7,8 
Total  157.910 

(100%) 
Newsmagazines 
Visão Edimpresa 57,6 
Sábado Presselivre 29,4 
Focus Impala 13,0 
Total  173.101 

(100%) 
Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 

Entre os jornais diários nacionais de informação geral, o Correio da 
Manhã apresenta a circulação mais elevada, seguido do Jornal de Notícias, 24 
Horas, Público e Diário de Notícias. Os jornais com características mais 
populares são, assim, aqueles que tendem a atrair as preferências dos leitores, 
em detrimento dos títulos designados de “referência”. O Expresso é, entre os 
semanários, o mais lido. Após quebras registadas desde 2000, o Independente 
publicou a última edição em 2006. Entre as newsmagazines, a Visão continua a 
mais lida, seguida da Sábado. 
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Distribuição geográfica dos diários nacionais de informação geral (em %) 
– 2005 
 24 Horas Correio da 

Manhã 
Diário de 
Notícias 

Jornal de 
Notícias 

Público 

Lisboa 39,77 46,35 63,71 3,5 41,43 
Porto 12,85 1,21 4,27 61,31 22,04 
Setúbal 9,55 15,22 8,45 0,78 5,36 
Braga 4,64 0,66 1,27 10,35 4,18 
Faro 4,67 10,93 4,94 0,97 4,4 
Aveiro 4,79 1,1 1,45 9,86 4,06 
Coimbra 4,46 2,19 2,16 1,3 4,09 
Leiria 3,08 5,71 2,51 0,57 2,3 
Santarém 3,49 6,02 3,05 0,43 1,96 
Évora 1,79 2,08 1,36 0,14 1,09 
Viana do 
Castelo 

1,7 0,39 0,57 4,46 1,61 

Fonte: APCT  
 

Quanto à distribuição geográfica dos diários nacionais de informação 
geral, Diário de Notícias é o jornal que mais concentra a sua distribuição em 
Lisboa, sendo pouco lido no Norte do país. Em contrapartida, o Jornal de 
Notícias é fundamentalmente lido no Norte do país, onde aliás está sedeado, 
sendo residual a sua distribuição em Lisboa. O Correio da Manhã não é 
praticamente lido no Norte do país, concentrando a sua circulação em Lisboa, 
Setúbal e Faro. O Público tem uma distribuição mais equilibrada entre Norte e 
Sul, situação para a qual contribui o facto de estar sedeado no Porto. O 24 
Horas também apresenta uma distribuição geográfica mais homogénea pelo 
país, sendo mais reduzida a sua concentração nas duas maiores cidades. Em 
termos genéricos, a distribuição geográfica destes títulos concentra-se na 
mancha litoral de Portugal, e é residual nos distritos do Interior e nas Regiões 
Autónomas. 
 
 
Distribuição geográfica dos semanários nacionais de informação geral 
(inclui newsmagazines) (em %) – 2005 
 Expresso Tal&Qual Focus Sábado Visão 
Lisboa 42,16 39,15 32,54 37,06 42,52 
Porto 12,5 11,02 9,64 11,86 12,24 
Setúbal 8,92 10,22 4,82 8,31 5,18 
Braga 3,33 3,38 2,39 1,33 3,63 
Faro 5,45 5,16 5,58 7,4 5,13 
Aveiro 4,1 4,4 2,82 4,06 3,29 
Coimbra 4,58 5,43 3,33 4,28 5,36 
Leiria 3,48 4,09 2,75 4,29 3,85 
Santarém 3,31 4,14 2,23 4,03 2,44 
Fonte: APCT 
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Com ligeiras oscilações, a distribuição geográfica dos semanários nacionais 
de informação geral, incluindo as newsmagazines, concentra-se nos distritos 
de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro. 
 

e) Circulação e distribuição dos jornais especializados em economia 
 
Circulação dos Jornais Económicos Diários e Não-Diário (em %) – 2005 
Jornais  Editor Circulação 
Diário Económico S.T. & S.F. 39,2 
Jornal de Negócios Canal de Negócios 25,7 
Semanário Económico S.T. & S.F. 35,2 
Total  34.617 

(100%) 
Fonte: OberCom a partir de dados da APCT  
 
Distribuição geográfica Jornais Económicos Diários e Não-Diários (em %) 
– 2005 
 Diário Económico Jornal de Negócios Semanário 

Económico 
Lisboa 62,32 56,45 47,23 
Porto 11,29 14,96 16,03 
Setúbal 5,09 4,89 5,63 
Fonte: APCT  
 

O Diário Económico é o jornal diário especializado em economia que 
regista a mais elevada circulação, superior à do concorrente Jornal de 
Negócios. A distribuição dos três jornais económicos concentra-se em Lisboa, 
Porto e Setúbal. 
 
 

f) Circulação e distribuição dos jornais desportivos 
 
Circulação dos Jornais Desportivos (em %) – 2005 
Jornais  Editor Circulação 
A Bola Sociedade Vicra 

Desportiva 
- 

Record Edisport 34,0 
O Jogo Jornalinveste 66,0 
Total  131.842 

(100%) 
Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
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Distribuição geográfica dos diários desportivos (em %) – 2005 
 A Bola Record O Jogo 
Lisboa - 32,59 8,89 
Porto - 8,19 48,18 
Setúbal - 11,5 2,96 
Braga - 5,32 11,37 
Faro - 8,31 3,3 
Aveiro - 5,25 9,38 
Coimbra - 4,59 1,98 
Leiria - 4,25 1,42 
Santarém - 4,31 1,19 
Fonte: APCT 
 

A Bola não revela publicamente os números de circulação mas poderá 
ser estabelecida uma comparabilidade e concorrência directa com o Record. A 
circulação do Jogo, por seu turno, é de cerca de metade em relação ao Record. 
A distribuição geográfica do Record é relativamente equilibrada, embora mais 
concentrada em Lisboa (32,6%). Inversamente, O Jogo é mais lido no Porto 
(48,2%). 
 

Tanto o Record como O Jogo integram a lista dos principais diários 
desportivos europeus. Este tipo de publicações é sobretudo característico dos 
designados “países do Sul”: Itália, Espanha e Grécia. 
 
 
Principais diários desportivos europeus – 1998 e 2004 
Título País circulação diária 

1998 
circulação diária 
2004 

La Gazzetta dello 
Sport 

Itália 426.000 409.000 

Marca Espanha 417.456 380.330 
L’Equipe França 404.000 369.000 
Corriere dello 
Sport 

Itália 246.000 241.000 

As Espanha 140.378 203.158 
Sport Espanha 121.015 113.929 
Mundo Deportivo Espanha 102.480 109.431 
Record Portugal 101.000 93.000 
Le D. Heure / Les 
Sports 

Bélgica 69.000 87.000 

Sport República Checa - 70.000 
O Jogo Portugal 39.000 49.000 
Sportime Grécia 35.000 37.000 
To Fos Ton Sport Grécia 38.000 24.000 
Fonte: Telefónica. Medios de Comunicación. Tendencias’ 06 
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g) Circulação e distribuição dos jornais gratuitos 

 
Os títulos gratuitos existem em Portugal desde 1996, tendo sido pioneiro o 

Jornal da Região, do grupo Impresa, com várias edições locais. Outros jornais 
se seguiram, como o Destak, em 2001, agora diário e publicado pela Cofina 
Media, e publicações ligadas a cadeias de distribuição de bens de consumo, 
como o Dica da Semana, com uma tiragem superior a dois milhões de 
exemplares por edição semanal. Em Janeiro de 2005 surgiu em Lisboa a 
edição portuguesa do Metro, que resultou da parceria entre o grupo de origem 
sueca Metro International e a Media Capital. Meses depois surgiu a edição do 
Porto. Impulsionada pela transformação do Destak em diário e pelo lançamento 
da edição portuguesa do Metro, a imprensa gratuita diária conheceu um 
impulso extraordinário a partir de 2005. 
 
Circulação dos diários gratuitos (em %) – 2005 
Jornais  Editor Circulação 
Jornal Destak Transjornal 51,7 
Metro Portugal Metro News 

Publicações 
48,3 

Total  250.737 
(100%) 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 
 
Circulação dos gratuitos não-diários (em %) - 2005 
Jornais  Editor Circulação 
Dica da Semana Lidl & Cia. 74,5 
Jornal da Região - 
Amadora 

Publiregiões 0,5 

Jornal da Região Publiregiões 6,4 
Jornal da Região - 
Almada 

Publiregiões 1,0 

Jornal da Região - 
Cascais 

Publiregiões 1,5 

Jornal da Região - Lisboa Publiregiões 1,2 
Jornal da Região - Oeiras Publiregiões 1,0 
Jornal da Região - Sintra Publiregiões 1,1 
Jornal da Região - Total  12,7 
Total  3.267.383 

(100%) 
Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
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Em conjunto, os diários gratuitos registaram, em 2005, uma circulação 

diária de mais de 250 mil exemplares. Os cinco diários nacionais de informação 
geral, recorde-se, somaram uma circulação diária de 356.765 no mesmo ano. 
Se contabilizarmos a edição semanal do Dica da Semana, publicado pelo Lidl, 
os títulos gratuitos não-diários totalizam uma circulação de superior a 3,2 
milhões de exemplares.  
 
Distribuição geográfica diários gratuitos (em %) - 2005 
 Jornal Destak Metro Portugal 
Lisboa 76,07 87,27 
Porto 19,82 12,73 
Setúbal 4,11  
Total 100 100 
Fonte: APCT 
 
 
Distribuição geográfica gratuitos não-diários (em %) - 2005 
 Dica da 

Semana 
Jornal 
da 
Região 
(JR) 

JR - 
Amadora

JR – 
Almada

JR – 
Cascais

JR - 
Lisboa 

JR - 
Oeiras

JR - 
Sintra

Aveiro 5,55        
Braga 4,95        
Coimbra 3,79        
Faro 5,41        
Leiria 3,72        
Lisboa 30,88 83,33 100 67,77 100 100 100 100 
Porto 19,2        
Santarém 4,01        
Setúbal 12,4 16,67  32,23     
Fonte: APCT 
 

Com excepção do Dica da Semana, distribuído por todo o país, a 
imprensa gratuita chega aos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. A distribuição 
da maior parte das edições concentra-se em Lisboa. 
  

Fora de Portugal, nove edições do jornal Metro integram o ranking dos 
20 gratuitos com maiores índices de circulação. 
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Circulação do Metro no mundo (em milhares) 
Título País Circulação 
Metro França 1.012 
Metro, Moscovo Rússia 400 
Metro Holanda 377 
Metro Polónia 360 
Metro Hungria 340 
Metro Hong Kong 325 
Metro República Checa 270 
Metro, Estocolmo Suécia 252 
Metro Bélgica 218 
Fonte: WAN 
 
 

h) Circulação das revistas femininas, de sociedade e de televisão 
 
O decréscimo da circulação afectou também, e genericamente, os 

segmentos das revistas femininas, de sociedade e de televisão, que 
concentram, segundo dados da Marktest, respectivamente, 12,4%, 6,3% e 
2,1% do investimento publicitário em imprensa. 
 
Circulação das revistas femininas, semanais e mensais (em %) – 2000 e 
2005 
 2000 2005 Evolução (em %) 
Activa - 11,6 - 
Ana 13,7 11,0 -9,3 
Cosmopolitan 7,9 8,9 27,3 
Elle 9,2 7,7 -5,5 
Lux Woman - 7,1 - 
Maria 52,5 37,6 -18,8 
Máxima 9,6 8,0 -5,5 
Mulher 
Moderna 

7,1 3,2 -48,5 

Vogue - 4,8 - 
Total 
 

604.934 
(100%) 

684.264 
(100%) 

13,1 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 

Entre as femininas, apenas a Cosmopolitan registou uma subida de 
27,3% entre 2000 e 2005. As maiores quebras foram sofridas pela Mulher 
Moderna (-48,5%) e pela Maria (-18,8%). Em termos agregados, o segmento 
das revistas femininas registou uma subida de 13,1%. 
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Circulação das revistas de sociedade – 2000 e 2005 
 2000 2005 Evolução (em %) 
Caras 28,7 24,8 -18,3 
Flash! - 12,9 - 
Lux 18,1 16,1 -16,1 
Nova Gente 37,9 36,2 -9,7 
VIP 15,2 9,9 -38,3 
Total 
 

435.318 
(100%) 

411.428 
(100%) 

-5,5 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 

Todas as revistas do segmento de sociedade registaram quebras, sendo 
a da VIP (-38,3%) a mais significativa. A Nova Gente, do grupo Impala, 
continua líder no segmento. Em termos agregados, a circulação do segmento 
das revistas de sociedade registou uma descida de 5,5%. 
 
 
 
Circulação das revistas de televisão (em %) – 2000 e 2005 
 2000 2005 Evolução (em %) 
Telenovelas 35,7 25,8 -29,0 
TV 7 Dias 20,8 40,9 93,3 
TV Guia 23,8 17,7 -26,9 
TV Mais 19,7 15,6 -21,9 
Total 
 

455.268 447.425 -1,7 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
 

Todas as revistas de televisão sofreram descidas de circulação entre 2000 
e 2005, com excepção da TV 7 Dias, que apresenta um impressionante 
aumento de 93,3%, tornando-se líder do segmento em 2005. Em termos 
agregados, o segmento das revistas de televisão sofreu uma diminuição da 
circulação de 1,7%. 
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i) Fotografia dos principais grupos editores de revista 
 
Grupos editores de revistas (exclui informação geral) – 2005  
Grupo Editora  Títulos 
Controlinveste 
Media 

Global Notícias Evasões; National Geographic Portugal; 
PlayStation 2; Volta ao Mundo 

Edirevistas GQ; Máxima; Máxima Interiores; PC Guia; 
Rotas & Destinos; Semana Informática; 
VDI; Vogue 

Cofina 
 

Presslivre TV Guia; Flash! 
 
Impala 
 
 
 
 

Impala 100% Jovem; A Próxima Viagem; Ana; 
Coisas de Cozinha; Crescer; G Decoração 
e Ambientes; Linhas & Pontos; Maria; 
Mulher Moderna; Mulher Moderna na 
Cozinha; Nova Gente; Presente!; 
Segredos de Cozinha; TV 7 Dias; VIP; Viva 
Melhor em Boa Forma 

Edimpresa Activa; Arquitectura & Construção; 
Autoguia; Barbie; Boa Mesa; Cabovisão 
Magazine; Caras; Caras Decoração; Casa 
Cláudia; Casa Cláudia Ideias; Certa; 
Disney Especial; Exame; Exame 
Informática; FHM; Jornal de Letras, Artes 
e Ideias; Pato Donald; Rotas do Mundo; 
Super Interessante; Telenovelas; Tio 
Patinhas; Turbo; TV Mais; Visão Júnior; 
Witch 

Impresa  
 

Hearst Edimpresa Cosmopolitan 
Motorpress  Motorpress Auto-Hoje; Automagazine; Bike Magazine; 

Connect; Guia do Automóvel; Maxi 
Tuning; Men's Health; Motociclismo; Pais 
& Filhos; Sport Life 

Media Capital  MCE Casas de Portugal; Lux; Lux Woman; 
Maxmen 

Hachette Filipacchi 
Publicações 

Hachette Filipacchi Publicações Casadez; Elle; Première; Ragazza 

Selecções do 
Reader’s Digest 
Portugal 

Selecções do Reader’s Digest Portugal Seleccções do Reader’s Digest 

Fonte: OberCom a partir de dados da APCT 
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As vendas de publicidade utilizando o dispositivo SMS não foram 
relevantes em 2005 (3,1 milhares de euros, segundo dados do INE). No 
entanto, entre 2000 e 2004 registou-se um incremento de 416% no número de 
SMS enviados. O serviço de MMS iniciou-se em 2002, mas registou 
imediatamente um crescimento de 521%. O potencial para a publicidade é 
elevado, atendendo ao avanço tecnológico relacionado com as redes e os 
terminais. Referimo-nos, concretamente, à maior largura de banda e, no que 
aos aparelhos diz respeito, à melhoria da qualidade dos écrans, câmaras e 
som. Este desenvolvimento, aliás, abriu terreno no mercado para iniciativas 
pioneiras como a televisão por telemóvel.  
 
a) Indicadores económicos  
 

Em 2004, a taxa de penetração do serviço móvel terrestre foi de 94,8%, 
correspondente a 9.959 milhares de subscritores. Isto significa que os 
operadores de comunicações móveis não terão perspectivas de crescimento 
das receitas por via do crescimento do número de novos assinantes mas 
através da aposta em serviços de valor acrescentado mais elevado, como é o 
caso das video-chamadas ou da televisão por telemóvel. As associações com 
as empresas proprietárias dos media tradicionais – televisão, imprensa, rádio – 
serão inevitáveis, num futuro ainda virtual de maior convergência entre vários 
meios. 
 
Receitas do serviço móvel terrestre por tipo de serviço (em m€) – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Assinaturas 105.400 127.872 136.022 141.539 147.974 
Comunicaçõ
es 

1.918.744 1.954.077 2.136.425 2.327.074 2.541.760 

   Voz 1.855.321 1.852.287 2.029.715 2.133.975 2.312.044 
   SMS 62.265 95.402 95.659 172.794 192.267 
   Dados 1.157 6.380 11.051 19.570 32.943 
   MMS 0 0 16 734 4.505 
Outros 259.297 322.334 275.888 328.237 369.726 
Total 
 

2.283.441 2.404.283 2.530.304 2.796.849 3.059.460 

Fonte: ANACOM 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Comunicações Móveis 
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Tráfego de comunicações – 2000 a 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
N.º 
assinanturas 
(milhares) 

6.665 7.978 8.529 9.351 9.959 

Comunicações - - - - - 
   Voz* - - 7.645 7.881 8.191 
   SMS* 549.7 1.528.6 2.088.6 2.293.5 2.841.3 
   Dados - - - - - 
   MMS* - - - 3,2 19,9 
Autoridade Nacional das Comunicações 
* Unidade: Milhões 
 

O serviço móvel terrestre registou uma subida progressiva em termos de 
receitas entre 2000 e 2004. Em 2000, as receitas totalizaram 2.283 milhões de 
euros; em 2004, 3.059 milhões. As comunicações de voz representaram o 
principal das receitas. 

  
Será interessante perceber, no futuro, o perfil sociográfico dos 

utilizadores. Por exemplo, a relação das crianças e dos jovens com os 
telemóveis. Entre os mais novos, o telemóvel é já um equipamento de eleição e 
mecanismo indispensável de comunicação, com a formação de novas micro-
linguagens com os seus códigos próprios. A este propósito, segundo a 
Marktest, mais de meio milhão de jovens entre os 10 e os 14 anos utilizam 
telemóvel, representando uma taxa de penetração de 88,3%. Seria 
interessante ter uma correlação entre os perfis de utilizadores e o serviço de 
SMS ou MMS, e assim poder confirmar que os adolescentes têm uma 
preferência por estas formas de comunicar. 
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É interessante procurar compreender o impacto do surgimento e utilização 
da Internet nas práticas comunicacionais, nos meios de comunicação, nos 
conteúdos disponíveis, nos modos de interactividade e nas percepções sociais 
dos diferentes media (Cardoso, 2005: 199).  
 

a) Taxa de penetração e modalidades de acesso 
 
Acesso à Internet e serviços de transmissão de dados (em m€) – 2000 a 
2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Serviço de 
acesso à Internet

82.139 140.429 220.825 302.011 362.677 

Acesso dial up - 80.228 119.033 120.287 78.099 
Acesso ADSL - 1.178 12.172 54.482 134.984 
Acesso modem 
por cabo 

- 15.106 44.803 67.574 105.160 

Outros tipos de 
acesso à internet 

- 24.196 25.646 31.806 32.628 

Outras receitas - 19.721 19.170 27.863 11.807 
Outros serviços 
de transmissão 
de dados 

140.721 158.242 179.677 175.116 212.295 

Total 
 

222.860 298.671 400.501 477.127 574.972 

Fonte: ANACOM 
Nota: número de “prestadores activos” ascendia a 30 em 2004. 
 

Os serviços de acesso à Internet e de transmissão de dados registaram 
uma subida continuada entre 2000 e 2004. Em 2000, a disponibilização destes 
serviços representou 222,8 milhões de euros; em 2004, 575 milhões. O acesso 
dial up entrou numa curva descendente a partir de 2003, sendo 
progressivamente substituído pelas modalidades de acesso via ADSL e cabo.  
 

O mercado de prestação de serviços de acesso à Internet por banda 
larga é controlado pela PT – no final de 2005 detinha uma quota de mercado 
de 77% (83,9% de clientes de acesso ADSL; 67,8% de clientes de acesso 
modem por cabo).  

 
O “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação pelas Famílias 2005”, realizado pelo INE para o primeiro 
trimestre de 2005, conclui que 42,5% dos agregados domésticos portugueses 
possuíam computador e 31,5% tinham acesso à Internet a partir de casa. A 
análise evolutiva destes indicadores revela taxas de crescimento elevadas. 
Observa-se, entre 2002 e 2005, um crescimento médio anual de 16,6%, no que 
respeita ao computador, e de 27,8%, no que se refere ao acesso à Internet. Em 
2002, apenas 26,8% dos agregados domésticos possuíam computador e 
15,1% tinham acesso à Internet a partir de casa.  

9. Acesso à Internet 
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A banda larga ocupa um lugar importante no tipo de ligação à Internet: 

20% do total de agregados utiliza esta opção, o que representa cerca de 63% 
dos agregados ligados à rede. O modem analógico teve um decréscimo de 
importância enquanto tipo de ligação.  

 
b) Perfis de utilização 
 

Segundo o INE, a nível regional, Lisboa e Algarve apresentam-se acima 
da média nacional (39,6%), com aproximadamente 49% e 44% de agregados 
com computador. A Região Autónoma dos Açores e o Norte são as regiões 
onde a proporção de utilizadores é menor (33,4% e 35%, respectivamente). O 
acesso à Internet em casa distingue Lisboa e a Região Autónoma dos Açores 
como as regiões em que mais agregados estão ligados à rede: 37,4%, 
respectivamente. 

 
Uma análise por género revela que a proporção de homens que utiliza 

computadores é superior à de mulheres: 43,2% dos homens afirmam ter 
utilizado computador para 36,2% das mulheres. No primeiro trimestre de 2005, 
32% dos indivíduos acederam à Internet. A proporção de homens que utiliza 
esta tecnologia é superior à de mulheres: 35,5% vs 28,8%. 

 
No primeiro trimestre de 2005, 39,6% dos indivíduos com idade entre os 

16 e os 74 anos utilizaram computador. A análise por escalões etários revela 
uma maior propensão das camadas mais jovens para o uso deste equipamento: 
78,1% dos indivíduos entre os 16 e os 24 anos e 57,4% dos indivíduos entre os 
25 e os 34 anos utilizaram computador nos primeiros três meses do ano. A 
percentagem vai decrescendo à medida que o escalão etário sobe: apenas 
3,5% dos indivíduos entre os 65 e os 74 anos utilizaram computador. São 
também os mais jovens que mais intensamente utilizam a Internet: 70% dos 
indivíduos dos 16 aos 24 anos; 50% dos jovens entre os 25 e os 34 anos. O 
uso da internet diminui com  a idade e apenas regista uma frequência de 2,3% 
entre os indivíduos dos 65 aos 74 anos. 

 
A utilização de computador é directamente proporcional ao nível de 

instrução: a proporção de utilizadores de computador é de 90,2% entre os 
indivíduos que possuem Ensino Superior; e de 24,1% entre os que têm um 
nível de escolaridade até ao 3.º ciclo. A mesma correlação verifica-se quanto 
ao uso da Internet: cerca de 85% dos indivíduos com formação superior acede 
à rede, sendo esta proporção de 77% entre os indivíduos com o ensino 
secundário. 

 
A condição perante o trabalho é também distintiva em termos de uso do 

equipamento: a quase totalidade dos estudantes (98,4%) e aproximadamente 
metade dos empregados (49,5%) utiliza computador. Um total de 36,1% dos 
trabalhadores por conta própria utiliza computador. Os estudantes (94,5%) são 
igualmente o grupo que, proporcionalmente, mais acede à Internet. O grupo 
menos representado é o dos reformados, com 4,4%. 
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A casa (73%) e o local de trabalho (54%) são os sítios mais comuns 
para o uso do computador. A maior parte dos utilizadores de Internet acede a 
esta tecnologia preferencialmente em casa (61%) ou no local de trabalho (48%). 
Seguem-se, com idênticas proporções, a escola ou universidade e a casa de 
familiares, amigos ou vizinhos (cerca de 24%). 

 
Cerca de 80% dos indivíduos que acedem à Internet enviam/recebem e-

mails e pesquisam informação sobre bens e serviços; 51,3% recorre à 
tecnologia para leituras e descarregamentos de jornais ou revistas online. 
Cerca de metade dos utilizadores liga-se a organismos ou serviços públicos 
(44%), tendo como principais propósitos: a obtenção de informações em sites 
de organismos da Administração Pública (36,7%), obter impressos/formulários 
oficiais (25,8%) e o respectivo preenchimento e envio online (28%). Também, 
existe uma utilização moderada para operações de homebanking (26,2%).  
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